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RESUMO 
A proteína de ligação à cauda poli-A (PABP) se liga a seqüência de poli 

adenosinas presente na extremidade 3’ do mRNA e possui uma 

multiplicidade de funções dentro da célula. Dentre as funções atribuídas 

a PABP destaca-se sua participação em eventos da síntese de proteínas, 

tais como iniciação e terminação da tradução e reciclagem dos 

ribossomos, e seu envolvimento no transporte de alguns mRNAs do 

núcleo para o citoplasma. O objetivo deste trabalho é caracterizar 

homólogos de proteínas relevantes à iniciação da tradução em 

tripanosomatídeos. O estudo da PABP teve início com a busca em bancos 

de dados de L. major de possíveis homólogos, onde foi encontrado tanto 

o homólogo previamente descrito (LmPABP1) como mais dois homólogos 

(LmPABP2 e LmPABP3), sendo que o último não possui ortólogos em 

Trypanosoma. Os três genes foram amplificados, clonados, as proteínas 

expressas e utilizadas para produção de soro policlonal. Em seguida foi 

realizada a quantificação dos níveis intracelulares das três proteínas em 

extratos da forma promastigota de L. major sendo a LmPABP2 a mais 

abundante, a LmPABP3 em níveis intermediários e a LmPABP1 a menos 

abundante. No entanto, as LmPABP2-3 são detectadas com uma única 

forma, enquanto que a LmPABP1 está presente em duas isoformas, 

provavelmente uma delas devido a fosforilação. Análises da expressão 

durante o ciclo evolutivo do parasita mostrou que as três proteínas 

encontravam-se presentes em todas as formas evolutivas, porém a 

LmPABP3 mostrou um decréscimo na fase estacionária de crescimento e 

a LmPABP1 apresenta-se fosforilada apenas nas primeiras horas após o 

repique.  Experimentos de localização subcelular indicam que a LmPABP1 

está presente na fração citoplasmática, enquanto que LmPABP2-3 estão 

presentes tanto na fração citoplasmática quanto na nuclear, porém com 

predominância da fração nuclear. Estudos adicionais precisam ser feitos 

pra entender como estas proteínas diferem funcionalmente e quais seus 

papéis na síntese protéica. 

Palavras chave: PABP, iniciação da tradução e tripanosomatídeos
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Os tripanossomatídeos são protozoários flagelados, pertencentes à 

ordem Kinetoplastida, tendo como principais representantes os gêneros 

Trypanosoma e Leishmania. Esses gêneros são de grande importância 

médica e veterinária por causarem várias doenças, tais como a doença de 

Chagas, doença do sono e as Leishmanioses. As Tripanosomíases e as 

Leishmanioses infectam e matam milhares de pessoas por ano e milhões 

estão em área de risco (www.who.int/tdr, 2002). O controle destas 

enfermidades é muito difícil e alternativas eficientes como vacinas ou 

quimioterapias específicas, dependem ainda de um maior conhecimento 

sobre os processos biológicos básicos destes agentes etiológicos. 

O processo de biossíntese protéica tanto em procariotos como em 

eucariotos é dos processos biológicos básicos talvez aquele que tenha 

maior importância para a sobrevivência dos seres vivos.  É um processo 

extremamente complexo onde estão envolvidas um grande número de 

moléculas e sua regulação é essencial para a capacidade dos organismos 

de se adaptarem as variações nas condições do seu ciclo de vida. Não é 

por acaso que um grande número de antibióticos e agentes 

quimioterápicos age ao nível de inibição da síntese protéica para impedir a 

proliferação de agentes patogênicos. Um dos pontos críticos nesse 

processo é a ligação da subunidade ribosomal 40S ao mRNA e o 

reconhecimento do códon AUG de iniciação da tradução. Nesta etapa, um 

número variável de fatores protéicos estão envolvidos no reconhecimento 

das extremidades do mRNA, assim como na regulação da sua tradução. 

Em eucariotos, o processo de iniciação se inicia com a formação e 

ligação do complexo de iniciação eIF4F (formado pelas proteínas eIF4A, 

eIF4E e eIF4G) ao cap presente na região 5’ do mRNA. Em seguida este 

complexo parece se associar com a proteína de ligação a cauda poli-A 

(PABP) presente na extremidade 3’ dos mRNAs, através de uma interação 

direta com o eIF4G. A PABP é uma proteína extremamente conservada em 

eucariotos e parece ter funções relevantes nas diferentes etapas do 



da Costa Lima, T.D.C.                                                Caracterização funcional de homólogos... 

 10 

metabolismo dos mRNAs no citoplasma, em especial no controle da sua 

estabilidade e na sua tradução. Nesta última, a interação eIF4G/PABP 

promove uma circularização do mRNA (Wells et al., 1998b), o que serviria 

de sinal para confirmar sua integridade e mobilizar a subunidade 

ribossomal 40S, dessa forma permitindo a continuidade do processo de 

tradução (Kapp and Lorsch, 2004). Os fatores que atuam na tradução, 

incluindo a PABP, são bem estudados em organismos como mamíferos, 

plantas e leveduras, mas pouco ainda se sabe sobre essas proteínas em 

tripanossomatídeos. 

O grande progresso técnico científico na área da Biologia Molecular 

permitiu a realização de projetos de sequenciamento de diversos 

organismos, entre estes os genomas dos tripanossomatídeos Leishmania. 

major, Trypanosoma brucei e mais recentemente Trypanossoma cruzi e 

Leishmania infantum. Para estudar a iniciação da tradução o grupo de 

Biologia Molecular de Tripanossomatídeos do Departamento de 

Microbiologia do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães realizou uma 

análise em bancos de dados como o GeneBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) e 

o geneDB (www.genedb.org), no qual seqüências genômicas destes 

parasitas estão sendo depositadas, e identificou seqüências homólogas a 

vários dos fatores de iniciação da tradução. Entre elas foram identificadas 

6 seqüências homólogas ao eIF4E, 2 seqüências homólogas ao eIF4A e 5 

seqüências homólogas ao eIF4G. Os resultados iniciais da caracterização 

funcional em L. major de algumas das seqüências encontradas foram 

recentemente publicadas (Dhalia et al., 2005). Também foram 

identificadas 3 seqüências codificando para homólogos de PABP em L. 

major, duas das quais conservadas nos diferentes tripanossomatídeos e 

uma terceira que só se apresentava nas espécies de Leishmania. Alguns 

destes homólogos de PABP já foram individualmente estudados na própria 

L. major, em T. cruzi e em T. brucei (Bates et al., 2000; Hotchkiss et al., 

1999; Batista et al., 1994) , porém nunca de forma comparativa ou 

visando analisar seu papel na síntese protéica. 
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Procurando-se esclarecer um pouco mais sobre o mecanismo de 

tradução em tripanossomatídeos, este trabalho teve como objetivo 

contribuir para a caracterização dos homólogos da proteína de ligação a 

cauda poli-A de L. major. Neste trabalho as seqüências codificadoras para 

os três homólogos da PABP foram clonadas em vetores de expressão que 

permitiram a expressão das proteínas de fusão. As proteínas foram 

utilizadas para imunização de coelhos para produção de anticorpos 

policlonais e os soros produzidos utilizados para quantificação dos níveis 

intracelulares das proteínas na forma promastigota de L. major. Em 

seguida foi analisada a expressão das proteínas ao longo de curvas de 

crescimento. Os soros purificados foram também utilizados para analisar 

expressão em diferentes espécies de Leishmania e Trypanosoma e 

observou-se que estes reconheceram não só as proteínas de L. major, 

como as de outras espécies de Leishmania e também a dos seus ortólogos 

em T. cruzi e T. brucei. Por fim os respectivos anticorpos purificados foram 

utilizados para determinar indiretamente a localização subcelular dessas 

proteínas por meio de frações citoplasmáticas e nucleares. 
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2. OBJETIVOS  
 
 

2.1 Objetivo Geral: 

 

Caracterizar a função de homólogos da PABP in vitro em Leishmania 

major. 

  

2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Amplificar e clonar o gene que codifica para o homólogo PABP3 de L. 

major; 

• Expressar o gene LmPABP3 em Escherichia coli para produção da 

respectiva proteína recombinante e produzir anticorpos policlonais 

contra a mesma; 

• Testar os soros produzidos contra as proteínas LmPABP1-3 em 

ensaios de “Western-blot” visando quantificar os níveis 

intracelulares de cada proteína; 

• Analisar a expressão das proteínas LmPABP1-3 nos parasitas 

selvagens em diferentes fases de seu ciclo de vida; 

• Analisar a expressão das LmPABP1-3 em diferentes espécies de 

Leishmania e Trypanosoma.  

• Analisar a localização subcelular das LmPABP1-3 através da 

identificação destas em frações citoplasmáticas e celulares. 
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3. Revisão Bibliográfica 
 
 
3.1 Considerações gerais 
 
 
3.1.1 O gênero Leishmania e a Leishmaniose 

 

A família Tripanosomatidade é composta por um grupo de 

eucariotos, protozoários unicelulares flagelados da ordem Kinetoplastidea, 

que tem como alguns de seus representantes os gêneros Leishmania e 

Trypanosoma, os quais são responsáveis por diversas enfermidades de 

impacto mundial tais como a Doença de Chagas (Trypanosoma cruzi), 

Doença do Sono (Trypanosoma brucei) e as várias formas de 

Leishmaniose (Leishmania sp). O impacto desse grupo de doenças nos 

sistemas de saúde dos países acometidos é muito significativo por 

colocarem milhares de pessoas em risco. Se não tratadas podem levar a 

problemas permanentes de saúde tornando-se assim um grande problema 

econômico.  

As Leishmanioses compreendem um grupo de doenças causadas por 

21 das 30 espécies de Leishmania que afetam mamíferos. A transmissão 

é feita por cerca de 30 espécies de flebotomíneos, insetos dípteros 

pertencentes aos gêneros Phlebotomus e Lutzomya e os parasitas são 

capazes de se multiplicar em vários hospedeiros mamíferos (Shaw, 

1994). Estes parasitas desenvolveram uma série de mecanismos não só 

para viver dentro de insetos mais também para invadir o sistema imune 

do hospedeiro e sobreviver dentro dos macrófagos. A forma e a gravidade 

da doença dependem tanto da espécie envolvida quanto da relação 

parasita-hospedeiro gerando formas clínicas muito distintas.  

As espécies do gênero Leishmania que infectam o homem são 

classificados em complexos fenotípicos baseados em diversos métodos de 

caracterização genética como eletroforese isoenzimática, análise do DNA, 

estudos da morfologia e desenvolvimento do protozoário dentro do inseto 

vetor e do hospedeiro (Shaw, 1994; Victoir et al., 1998). Estas espécies 
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são agrupados em dois subgêneros distintos. O subgênero Leishmania 

inclui os complexos donovani, com três espécies principais (L.(L.) 

donovani, L.(L.)  infantum e L. (L.) chagasi), o complexo mexicana com 

três espécies principais (L.(L.) mexicana, L.(L.) amazonensis e L.(L.) 

venezuelensis) e as L.(L.) tropica, L.(L.) major e L.(L.) aethiopica. Já o 

subgênero Viannia compreende as seguintes espécies patogênicas: L.(V.) 

braziliensis, L.(V.) guyanensis, L.(V.) panamensis, L.(V.) peruviana entre 

outras (www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/ Leishmaniasis.htm). 

Os parasitas do gênero Leishmania possuem ciclo digenético com 

duas formas vegetativas: as amastigotas presentes no hospedeiro 

vertebrado e as promastigotas encontradas no hospedeiro invertebrado. 

Todas as espécies de Leishmania que parasitam o homem são 

morfologicamente similares e se apresentam como amastigotas 

intracelulares com aproximadamente 1,5 a 3 µm de comprimento por 3 a 

6 µm de diâmetro (Neves, 2005). Já no intestino do vetor temos a forma 

promastigota procíclica (promastigotas pequenos, ovóides, móveis e 

replicativos) e a promatigota metaciclica (pequenos promastigotas com 

flagelo livre extenso e não replicativos) as quais possuem uma 

variabilidade muito grande nas suas dimensões, variando entre 10,0 a 

40,0 µm de comprimento por 1,5 a 3,0 µm de diâmetro (Figura 1) 

(Neves, 2005; Gossage et al., 2003). Estes estágios de desenvolvimento 

mostram características morfológicas e metabólicas diferentes 

consistentes com um alto nível de regulação da expressão diferencial de 

proteínas (Campbell et al., 2003). 
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Figura 1: Formas evolutivas da Leishmania. Em (A) as formas amastigotas  

encontradas parasitando os macrófagos do hospedeiro vertebrado e em (B) as 

promastigotas  encontradas no tubo digestivo do hospedeiro invertebrado. Fontes:  

www.infektionsnetz.at/view.php?name=ParasitenLeishmania e 

www.vet.uga.edu/vpp/nsep/Brazil2002/leishmania/Port/Leish03.htm. 

 

3.1.2 Distribuição 

 

A leishmaniose é encontrada em 88 países com 12 milhões de 

pessoas sendo acometidas nas suas diferentes formas. A cada ano surgem 

2 milhões de casos novos com 350 milhões de pessoas vivendo em áreas 

de risco (Desjeux, 2004).  A leishmaniose é considerada a segunda 

principal doença causada por protozoário no mundo, perdendo em 

incidência apenas para a Malária (www.vet.uga.edu/VPP/NSEP/ 

Brazil2002/leishmania/Eng/Leish04.htm). Esta doença é largamente 

distribuída nos trópicos e subtrópicos se estendendo desde a América 

Central e do Sul até os países mediterrâneos, África, Ásia central, Índia e 

China (Figura 2) (http://www.who.int/ leishmaniasis/burden/en/). 

No Brasil a Leishmaniose Visceral está distribuída em 17 dos 27 

Estados, com maior incidência no Nordeste com 92% do total de casos, 

seguido pela região Sudeste (4%), a região Norte (3%), e, finalmente, a 

região Centro-Oeste (1%) (FUNASA, 1998). Nos últimos 20 anos a 

incidência da Leishmaniose Tegumentar Americana no Brasil tem 

(A) (B)(A) (B)
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aumentado em praticamente todos os Estados. Surtos epidêmicos têm 

ocorrido nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e na região 

Amazônica, relacionados com o processo predatório de colonização. 

Noventa por cento (90%) dos casos de leishmaniose cutânea se 

desenvolvem no Afeganistão, Paquistão, Síria, Arábia Saudita, Algéria, Irã, 

Brasil e Peru; 90% das infecções de leishmaniose visceral ocorrem na 

Índia, Bangladesh, Nepal, Sudão e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapas ilustrando a distribuição geográfica das Leishmanioses Cutânea (A) e 
Visceral (B). Fonte: Figura adaptada de www.who.int 

 

3.1.3 Prevenção e controle 

 

Com poucas perspectivas para retorno financeiro, o 

desenvolvimento de drogas anti-leishmaniose continua adiado 

(http://www.who.int/ leishmaniasis/burden/en/). Evidências clínicas e 

experimentais abundantes indicam que a leishmaniose deve ser prevenida 

por vacinação. A primeira geração de vacinas para o combate da 

Leishmaniose foi preparada usando lotes de L. major vivas combinado ou 

não com a BCG. Recentemente alguns candidatos à vacina estão sendo 

testados como o uso de antígenos recombinantes, vacinas vivo-

atenuadas, bactérias expressando antígenos de leishmania dentre outros 

(www.who.int/vaccine_research/diseases/ soa_parasitic/en/index3.html). 

A estratégia de controle do vetor deve ser direcionada ao 

comportamento deste, que pode variar de acordo com a espécie 

(A)                                                             (B)(A)                                                             (B)
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envolvida. Os métodos tradicionais de controle do vetor consistem em 

“spraying” com inseticidas residuais o que diminui o risco de infecção pela 

leishmaniose cutânea e a colocação de armadilhas impregnadas com 

inseticidas. Já nos locais onde a leishmaniose visceral é primariamente 

zoonótica a transmissão para os humanos pode ser reduzido através do 

controle dos reservatórios animal, principalmente cães, o que inclui a 

vacinação desses animais assim como o uso de coleiras impregnadas com 

deltamerim e o uso de loções tópicas (Murray et al., 2005).  

 

3.1.4 Ciclo evolutivo 

 

 Durante o repasto sangüíneo sobre o hospedeiro infectado o vetor 

flebótomo ingere sangue contendo macrófagos infectados com as formas 

amastigotas. Inicialmente o sangue ingerido vai migrar para o intestino 

médio do inseto. Em seguida as formas amastigotas irão se diferenciar em 

diversos estágios do seu desenvolvimento á medida que migram da 

porção média do intestino para a válvula estomodeal. Cada um desses 

estágios é caracterizado por mudanças morfológicas e fisiológicas que 

visam assegurar a sobrevivência dos parasitas no inseto. Inicialmente, as 

formas em divisão, juntamente com o sangue ingerido, vão se localizar no 

intestino médio do inseto, protegidas pela matriz peritrófica, onde 

permanecem durante 4 horas. Em seguida, a matriz peritrófica se 

degenera e as promastigotas procíclicas migram para o segmento anterior 

do tubo digestivo onde sofrem mais divisões e diferenciação tornando-se 

promastigotas metaciclicas infectantes. Os parasitas então migram para a 

região do esôfago, faringe e válvula estomodeal. O tempo aproximado 

para o parasita completar seu desenvolvimento no inseto é de 6 a 9 dias, 

dependendo da espécie. Devido à intensa multiplicação ocorre uma 

obstrução mecânica, a qual dificulta a ingestão de sangue pelo inseto. 

Após cada novo repasto sangüíneo, os músculos responsáveis pela sucção 

relaxam provocando o refluxo dos parasitas que, assim, infectam um novo 

hospedeiro (Kamhawi, 2006). 
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Ainda no local da inoculação as formas promastigotas utilizam-se de 

mecanismos que lhes permitem resistir à ação de elementos presentes no 

soro, principalmente o sistema complemento, e estimular sua adesão e 

endocitose pelos macrófagos. Moléculas de superfície dos promastigotas, 

como a GP63 (glicoproteína de 63 kDa) e LPG (complexo glicofosfoglicano) 

participam nestes processos. Após interiorização, o macrófago promove a 

fusão dos lisossomos com o fagossomo e o parasito. Para sua adaptação 

às condições do novo ambiente, o parasita sofre a transformação para a 

forma amastigota, intracelular obrigatória, capaz de se desenvolver e se 

multiplicar no meio ácido encontrado no vacúolo. As amastigotas se 

multiplicam intensamente por divisão binária até que provocam o 

rompimento do macrófago, caindo no espaço intercelular vindo a serem 

fagocitadas por novos macrófagos e células do Sistema Fagocítico 

Mononuclear (Neves, 2005) (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Resumo do ciclo de vida da Leishmania sp., demonstrando a transmissão do 

parasita do hospedeiro invertebrado para o vertebrado e suas respectivas formas 

morfológicas. Fonte: Figura adaptada de 

www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/Leishmaniasis.htm. 

 

 



da Costa Lima, T.D.C.                                                Caracterização funcional de homólogos... 

 19 

3.1.5 Aspectos Clínicos 

 

De uma maneira geral dividimos as Leishmanioses em dois 

grandes grupos: cutânea e visceral. A leishmaniose cutânea tem uma 

grande variedade de formas as quais podem ser agrupadas em 

leishmaniose cutânea, caracterizada por lesões na pele de cura 

espontânea ou que podem se tornar crônicas; leishmaniose mucocutanea, 

caracterizada por lesões ulcerativas e destruição da mucosa; leishmaniose 

cutânea difusa, caracterizada por lesões nodulares as quais não são 

ulcerativas nem se disseminam. Já a forma visceral é crônica e 

progressiva e afeta vários órgãos que incluem o baço, fígado, medula 

óssea e linfonodos. 

 

3.1.5.1 Leishmaniose Cutânea , Mucocutanea e Cutânea difusa.  

 

A leishmaniose cutânea se caracteriza pela presença de lesões na 

pele que aparecem geralmente de 2 a 3 semanas após a picada do 

mosquito infectado. As lesões ocorrem no local da inoculação e podem ser 

únicas ou múltiplas com forma de pequenas pápulas as quais evoluem 

para úlceras com fundo granuloso, com ou sem exumação, e bordas 

infiltradas em moldura e em geral as úlceras são indolores. Podem ser 

encontrados também outros tipos de lesão como úlcero-crostosa, 

impetigóide, ectimatóide, úlcero-vegetante, linquenóide e outras.  

A forma mucocutânea é na maioria das vezes secundária às lesões 

cutâneas ocorrendo em um intervalo de tempo variável após a instalação 

da lesão cutânea inicial. O acometimento mucoso pode surgir com a lesão 

cutânea ainda em atividade, ou anos após sua cicatrização. Os fatores que 

contribuem para que uma doença inicialmente cutânea evolua para essa 

forma tardia não são de todo conhecidos, mas sabe-se que a demora na 

cicatrização da lesão primária e tratamento inicial inadequado podem 

estar associados. Essa variante da leishmaniose cutânea caracteriza-se 
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por um maciço comprometimento dérmico, principalmente nas superfícies 

das mucosas oral e nasal, destruindo o tecido e causando desfiguração. 

  A forma cutânea difusa caracteriza-se por maciço comprometimento 

dérmico, natureza crônica, com recaídas freqüentes e anergia ao teste 

intradérmico de Montenegro. As lesões são eritematosas, sob a forma de 

pápulas, tubérculos, nódulos e infiltrações difusas, e, menos 

freqüentemente, sob a forma tumoral. Ao contrário do que ocorre com a 

forma cutânea, não se observa ulceração. Evoluindo com aparecimento de 

outras lesões semelhantes na vizinhança, e em período variável, de meses 

a anos, ocorre disseminação hematogênica do parasita com aparecimento 

de outras lesões em várias partes do corpo, sendo as áreas mais 

freqüentemente afetadas a face (nariz, regiões malares, lábio superior, 

pavilhão auricular) e os membros (braço, antebraços, pernas, pés) 

(Ministério da Saúde, 2005).  

 

3.1.5.2 Leishmaniose Visceral 

 

A leishmaniose visceral é uma doença febril de curso prolongado, 

caracterizada por palidez, emagrecimento, aumento do volume 

abdominal, hepatoesplenomegalia e edema. Observam-se ainda outras 

manifestações clínicas como tosse, diarréia, icterícia e sangramentos que 

dificultam o diagnóstico diferencial com outras doenças, retardando sua 

identificação, e levando quase sempre o paciente à morte quando não 

tratada. Uma porcentagem dos casos pode evoluir para uma disseminação 

cutânea de parasitas numa forma conhecida como leishmaniose dérmica 

pós-calazar 

(PKDL)(www.maxpressnet.com.br/noticia.asp?TIPO=PA&SQINF=242146).  

 

3.1.6 Diagnóstico e Tratamento 

 

O diagnóstico laboratorial definitivo das leishmanioses é dado 

pela demonstração do parasita em material de biópsia das lesões corado 
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pelos métodos de Giemsa ou Romanovsky e examinado em microscópio 

ocular. A colheita do material pode ser feita com punch, raspados ou com 

agulhas que devem ser inseridas nas bordas altas das feridas e não no 

centro. São visualizados os amastigotas, arredondados e medindo 2 a 5 

micra de diâmetro. Os parasitas podem ser visualizados em mais de 80% 

dos casos. A técnica de imersão em óleo permite a visualização do núcleo 

e do cinetoplasto (estrutura mitocondrial especializada contendo DNA 

extranuclear) em forma de bastão. As Leishmania crescem em cultura 

usando meio NNN (Novy-Mac Neal-Nicolle). Pode ser feita inoculação do 

material colhido de animais suspeitos, inclusive o homem, em hamsters 

dourados ou camundongos; após tempo determinado, colhe-se material 

das lesões provocadas nos animais de laboratório para exame 

microscópico. Os parasitas também podem ser identificados por técnicas 

moleculares como a reação da cadeia da polimerase. Algumas técnicas 

como a análise de isoenzimas de promastigotas cultivados, o uso de 

anticorpos monoclonais ou os ensaios com DNA permitem identificar até a 

espécie de Leishmania causadora da infecção. Há ainda os métodos 

laboratoriais indiretos, como a pesquisa de anticorpos no soro por 

imunofluorescência indireta e os testes para detecção de imunidade 

mediada por células específicos para Leishmaniose, como o realizado na 

pele para a pesquisa de hipersensibilidade tardia (a chamada reação de 

Montenegro pesquisa a hipersensibilidade tardia usando a preparação de 

Promastigotas mortas chamada “leishmanina”). A reação de Montenegro é 

negativa no calazar ativo e somente se positiva após 6 a 8 semanas do 

tratamento realizado com sucesso. Outros métodos usados são a fixação 

de complementos, a pesquisa de anticorpos fluorescentes, a 

hemaglutinação direta e o método enzimático chamado ELISA 

(www.nossoscaesegatos.hpg.ig.com.br/spcpa_leish.htm). 

O tratamento das leishmanioses é feito com o objetivo de obter a 

cura clínica dos doentes, evitar recidivas e evolução das formas cutânea 

para muco-cutâneas e prevenir o aparecimento de lesões mutilantes. O 

tratamento primário para as diversas formas de leishmaniose tem sido os 
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antimôniais pentavalentes como o estibogluconato de sódio (Pentostan) e 

o antimoniato de N-metil glucamina (Glucantime). Reações severas 

incluindo morte ocorrem em 10% dos tratados. Como efeito colateral pode 

ocorrer dor muscular e articular, náuseas, dores abdominais, febre, dor de 

cabeça. Geralmente, estes sintomas são discretos e não exigem a 

suspensão do tratamento e a posologia varia de idade para idade. Esses 

compostos vêm sendo utilizados desde 1940, porém seus modos de ação 

ainda não estão totalmente compreendidos. Outras drogas de segunda 

linha, como a anfotericina B e a pentamidina, também vêm sendo usadas; 

porém ambas são tóxicas e de difícil administração (George et al, 2006). 

 

3.2 Aspectos da Biologia molecular dos Tripanosomatídeos 

 

3.2.1 Transcrição Policistrônica 

 

Em eucariotos um dos principais pontos de regulação da expressão 

gênica é alcançado a nível transcricional. Os genes que codificam para 

proteínas em eucariotos são transcritos a partir de unidades 

monocistrônicas, sob o controle de seqüências promotoras específicas, 

dando origem a pré-mRNAs que contém éxons (seqüências codantes) e 

íntrons (seqüências não codantes). Estes pré-mRNAs são então 

processados em mRNAs maduros, onde os introns são removidos através 

de um mecanismo denominado de processamento ou cis-splicing.  

Em Leishmania, como em outros tripanossomatídeos, se observa 

uma combinação não usual de mecanismos de expressão gênica, onde a 

maturação do mRNA difere dos processos encontrados na maioria dos 

eucariotos. Os genes que codificam proteínas são transcritos em 

policístrons e processados pelo mecanismo de trans-splicing ou 

processamento em trans (Liang et al., 2003). O arranjo dos genes nos 

tripanosomatídeos se assemelha em alguns pontos aos conhecidos 

operons bacterianos devido a terem seus genes transcritos em unidades 

policistrônicas, onde uma única região promotora é utilizada na 
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transcrição de múltiplos genes. Assim como em procariotos, os genes dos 

tripanosomatídeos não possuem íntrons, com apenas 4 casos identificados 

(Ivens et al., 2005). No entanto ao contrário dos operons bacterianos e de 

nemátodas, as unidades policistrônicas dos tripanosomatídeos não 

aparentam codificar genes funcionalmente relacionados (Campbell et al., 

2003). 

 

3.2.2 Promotores e RNA polimerases 

 

Em tripanosomatídeos, como nos demais eucariotos, existem três 

RNAs polimerases responsáveis pela síntese dos diferentes RNAs 

celulares: a RNA pol I que transcreve os genes que codificam o RNA 

ribossomal (rRNA) (Lee and Van der Ploeg, 1997); a RNA pol II que 

transcreve os genes que codificam para proteínas, pequenos RNAs 

nucleares (snRNA) e para o RNA spliced leader ou SL (principal RNA 

envolvido no processo de maturação do mRNA) (Stiles et al., 1999; 

Gilinger and Bellofatto, 2001) e a RNA pol III que transcreve o RNA 

transportador (tRNA), rRNA 5S e também os snRNAs (Lee and Van der 

Ploeg, 1997).  

A procura por promotores em tripanosomatídeos tem sido alvo de 

inúmeras pesquisas, porém os resultados obtidos não são plenamente 

satisfatórios. Assim, promotores para RNA pol-I e para RNA pol-III foram 

encontrados com êxito (Campbell et al., 2003), no entanto ainda não 

foram caracterizados promotores para a RNA pol II, a exceção do 

promotor do gene da Spliced Leader. Entretanto, recentes evidências 

sugerem que uma região presente no cromossomo 1 de L. major poderia 

ser um promotor para RNA pol-II e dirigir a transcrição de 79 genes deste 

cromossomo, de forma constitutiva e bidirecional (Martinez-Calvillo et al., 

2003). Atualmente acredita-se que os tripanossomatídeos tenham perdido 

a capacidade de regular a expressão dos genes codificantes de proteínas 

ao nível de transcrição, uma exceção entre os eucariotos. Propõem-se que 

a RNA pol-II transcreva os genes em baixos níveis em pré-mRNAs 
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policistrônicos extensos, e só então se dê o controle da expressão gênica 

(Clayton, 2002). A falta do controle da transcrição revela a importância de 

processos pós-transcricionais na regulação da expressão gênica. Estes 

processos agiriam por meio das diferentes etapas da maturação dos 

mRNAs, como trans-splicing, e também a nível de controle de sua 

estabilidade e/ou tradução em proteínas (D'Orso and Frasch, 2002).  

 

3.2.3 Trans-splicing 

 

O trans-splicing é um mecanismo de processamento de mRNA que 

difere do cis-splicing convencional – típico de células eucarióticas – pelo 

fato de dois exons provenientes de diferentes transcritos serem 

fusionados para a formação do mRNA maduro (Harris, Jr. et al., 1995; 

Bruzik et al., 1988). Através deste mecanismo as seqüências codificadoras 

dos pré-mRNAs policistrônicos dos tripanosomatídeos são clivadas e 

recebem na sua extremidade 5’ uma seqüência de 39 nt (SL ou mini-

exon). Esta por sua vez é excisada da região 5’ de um segundo RNA 

precursor (RNA SL de 85 nt a 140 nt), levando a formação de mRNAs 

monocistrônicos maduros (Schnare and Gray, 1999). Em análises 

experimentais sobre a maturação desses pré-mRNAs foi observada a 

formação de uma estrutura em “Y” ao contrário do típico laço 

intermediário encontrado nas reações de cis-splicing (Figura 4). Uma 

característica da seqüência SL é a presença de uma estrutura cap 

modificada que diferentemente da estrutura cap (7-metil guanosina) 

universalmente conservada em eucariotos, a qual é ligada ao primeiro 

nucleotídeo através de uma ligação 5’ – 5’ – trisfosfato, possui os 

primeiros quatro nucleotídeos da seqüência SL todos modificados por 

metilação. Este cap modificado não usual, conhecido como estrutura cap-

4, é a estrutura cap com maior número de modificações conhecidas entre 

as células eucarióticas (Gao et al., 2005b).  
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Figura 4: Esquema ilustrativo do processamento dos mRNAs através das 

reações de cis-splicing convencional (A) e trans- splicing (B).  

 

3.2.4 Poli-A e poliadenilação do mRNA 

 

O processamento em trans dos pré-mRNAs de tripanosomatídeos 

gera monocistrons com as extremidades 3’ passiveis de degradação de 

nucleases. Assim visando a proteção desta extremidade o mRNA é 

submetido ao processo de poliadenilação , onde recebem a cauda poli-A 

(Lebowitz et al., 1993). Trabalhos sugerem que o trans-splicing e a 

poliadenilação são eventos dependentes que ocorrem concomitantemente 

e imediatamente após a transcrição (Ullu and Tschudi, 1995). A seleção 

do sítio de adição da cauda poli-A ocorre basicamente em três etapas: 
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formação do complexo de trans-splicing sobre o sítio aceptor, 

recrutamento do complexo de poli-adenilação, varredura na direção 5’-3’ 

para identificar o sítio de adição da cauda poli-A. Em seguida a poli-A 

polimerase inicia a formação da cauda poli-A pela adição consecutiva de 

adeninas na extremidade 3’OH do mRNA (Stiles et al., 1999). Ao contrário 

da maioria dos eucariotos, não são encontradas seqüências específicas, 

tais quais o sinal de poliadenilação (AAUAAA) (Liang et al., 2003). Porém 

seqüências presentes no RNA policistrônico conhecidas como trechos 

polipirimidínicos (ricos em uridinas) servem como sinais para o trans-

splicing e também parecem funcionar, na ausência de sinais típicos, na 

sinalização para poliadenilação (Clayton, 2002). 

A funcionalidade desses mRNAs construídos especialmente em 

Tripanossomatídeos e a razão para a ocorrência deles em apenas poucos 

organismos são ainda desconhecidas. Contando com o importante papel 

da extremidade 5’ do mRNA durante a iniciação da síntese protéica em 

eucariotos, a seqüência SL e sua estrutura cap associada são esperadas 

para desempenhar um papel significante na iniciação da tradução, e 

possivelmente estarem envolvidas num mecanismo de iniciação singular 

(Gao et al., 2005a). 

3.3 Síntese protéica em eucariotos 

O controle da expressão gênica nos organismos vivos é alcançado 

em vários níveis tais como a transcrição, processos pós-transcricionais, 

estabilidade do RNA, síntese protéica ou tradução, modificações pós-

traducionais e degradação de proteínas (Meijer and Thomas, 2002). E 

temos regulação da tradução desempenhando um papel crítico em 

eventos celulares tais como crescimento, proliferação e desenvolvimento 

(Gingras et al., 1999b). 

A biossíntese protéica é o processo pelo qual a informação genética 

contida nos RNAs mensageiros (mRNAs) vindos do núcleo das células (no 

caso dos organismos eucarióticos) é utilizada para direcionar a síntese de 

proteínas, as unidades básicas de todos os seres vivos, no citoplasma. 
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Esse processo também é conhecido por tradução, uma vez que a 

informação genética codificada sob a forma de uma seqüência de 

nucleotídeos é traduzida em seqüências distintas de aminoácidos – 

constituintes das proteínas. A síntese de proteínas é mediada pelos 

ribossomos (complexos macromoleculares de RNA e proteínas formados 

por duas subunidades, 40 e 60S) e um grande número de macromoléculas 

auxiliares entre proteínas e outros RNAs e pode ser dividida em Iniciação, 

Elongação e Terminação. A Iniciação é um importante ponto de regulação 

da tradução e da expressão gênica como um todo, uma vez que constitui 

a etapa crítica no qual ocorre a interação entre o mRNA e o ribossomo e 

posicionamento correto no códon de iniciação da tradução (Gingras et al., 

1999b; Prevot et al., 2003). Para que ocorra é necessário a atividade de 

diferentes fatores de iniciação da tradução (eIF de “eukaryotic initiation 

factors”), proteínas individuais ou complexos protéicos que auxiliam na 

atividade do ribosomos e sem os quais o processo de síntese de proteínas 

não ocorre.  

De uma forma geral a tradução do mRNA em proteínas se inicia 

após a montagem do ribossomo 80S através da interação entre o tRNA 

iniciador (tRNAi), mRNA e as subunidades ribosomais 40 e 60S. O 

complexo processo de iniciação que leva a formação do ribossomo 80S 

consiste em vários estágios que são mediados pelos fatores de iniciação 

da tradução eucarióticos (eIFs) (Pestova et al., 2001). Em mamíferos são 

descritos alguns fatores tais como, eIF1, eIF2, eIF3, eIF4, eIF5 e eIF6.  

As principais etapas da iniciação da tradução e os fatores iniciadores 

são: 

1. Seleção do tRNAi a partir do conjunto de tRNAs celulares que, 

juntamente com o fator eIF2, forma o chamado complexo ternário (eIF2-

GTP-Met-tRNAi). Em seguida ocorre a ligação desse complexo com outros 

fatores de iniciação, como o eIF3, promovendo assim a ligação com a 

subunidade ribossomal 40S resultando em um complexo de pré-iniciação 

43S.  
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2. Recrutamento do complexo 43S por ação das subunidades eIF4E e 

eIF4G do fator eIF4F. O primeiro se liga ao mRNA por meio do m7GTP 

(cap) presente na extremidade 5´ enquanto o eIF4G recruta o complexo 

43S via interação com o eIF3 associado à subunidade menor ribosomal.  

 

3. Movimento do complexo ribossomal ao longo da região 5´não traduzida  

do mRNA até alcançar o codon AUG, que sinaliza o início da seqüência 

codificante da proteína. Nesta etapa atuam a subunidade eIF4A do 

complexo eIF4F que, com ajuda do eIF4B, apresenta atividade de helicase 

removendo estruturas secundárias do mRNA. Ao alcançar o códon AUG 

ocorre a formação do complexo 48S no qual o codon de iniciação tem suas 

bases pareadas com as bases do anticódon do tRNAi.  

 

4. Liberação dos fatores de iniciação do complexo 48S para que a 

subunidade ribossomal 60S possa ser recrutada para formação do 

ribossomo 80S, deixando o tRNAi no sítio  P ribossomal. 

 

Os fatores eIF4 são aparentemente exclusivos de eucariotos 

(Aravind and Koonin, 2000) e são responsáveis pela etapa de 

reconhecimento do mRNA pelo ribossomo. O fator eIF4F é um complexo 

heterotrimérico que é formado pelas subunidades polipeptidícas eIF4A, 

eIF4E, eIF4G (Haghighat et al., 1995) e é auxiliado pelos fatores eIF4B, 

eIF4H (Richter-Cook et al., 1998) e pela proteína de ligação à cauda poli-

A ou PABP (Preiss and Hentze, 2003). 
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Figura 5. Modelo da iniciação da tradução cap-dependente. Fonte: Meijer and 

Thomas, 2002.  

 

3.3.1 Complexo eIF4F 
 

Os fatores de iniciação do complexo eIF4F são responsáveis pelo 

recrutamento do mRNA para o ribossomo. O complexo eIF4F é composto 

por três polipeptídeos: (1) eIF4A, uma ATPase RNA-dependente e RNA 

helicase que remove estruturas secundárias do mRNA, permitindo uma 

melhor ligação do ribossomo e sua migração ao códon AUG de iniciação 

da tradução; (2) eIF4E, uma proteína que se liga ao cap presente na 

extremidade 5’ do mRNA e (3) eIF4G, proteína que possui sítios de 

ligação para o eIF4E, eIF4A, eIF3 e PABP. O eIF4F interage tanto com o 

cap (através do eIF4E) quanto com o eIF3 associado ao ribossomo 
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(através do eIF4G). Assim, o eIF4F exerce uma função essencial na 

ligação entre o mRNA e o ribossomo (Gingras et al., 1999b). 

O fator eIF4E é uma proteína de 24 kDa que executa um papel 

essencial na  tradução cap-dependente. Foi identificado por sua habilidade 

de se ligar ao cap e purificado por cromatografia de afinidade numa matriz 

contendo cap sintético imobilizado. Este fator se liga especificamente ao 

cap presente na extremidade 5’ do mRNA da maioria dos eucariotos 

(Sonenberg et al., 1978),  permitindo o recrutamento dos outros fatores 

de iniciação e por último da subunidade 40S para o mRNA. Estudos 

mostram que a remoção do eIF4E de extratos celulares reduz 

drasticamente a tradução dos mRNAs com cap o que pode ser restaurado 

com a adição de eIF4E recombinante expresso em bactérias ou eIF4E 

nativo purificado (Gingras et al., 1999a). 

O fator eIF4A é considerado o protótipo da família DEAD-box de RNA 

helicases, por apresentar oito motivos, dos quais o mais conservado é o II 

domínio conhecido como DEAD ( L-D-E-A-D-X-X-L : Leu-Asp-glu-Ala-Asp-

X-X-Leu). Essas proteínas são conservadas de bactérias a humanos e 

estão envolvidas numa série de processos celulares incluindo a tradução, 

biogênese do ribossomo e “splicing” do mRNA (Wassarman and Steitz, 

1991). Como essas proteínas estão envolvidas em várias funções celulares 

que requerem a remoção de estruturas secundárias tem sido proposto que 

as mesmas atuem como RNA helicases. No processo de síntese protéica a 

retirada dessas estruturas secundárias de dentro da região 5’ não 

traduzida (5’-UTR) do mRNA, pelo eIF4A, é importante por facilitar a 

ligação do ribossomo e sua migração até o codon de iniciação da tradução 

(Li et al., 2001). 

O fator eIF4G é uma proteína de alto peso molecular e teve seus 

genes isolados e clonados em vários organismos, tais como levedura 

(Goyer et al., 1993), drosófila (Zapata et al., 1994), plantas (Browning, 

1996) e mamíferos (Imataka et al., 1998). É uma proteína complexa cuja 

complexidade é devido a grande quantidade de sítios de ligação para 

outras proteínas presentes ao longo de sua estrutura. O principal papel do 
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eIF4G é coordenar a formação do complexo eIF4F e mediar sua interação 

com outros fatores que participam na iniciação da tradução. Nessa tarefa 

ele interage com o eIF4E, eIF4A e eIF3 entre outros.  

 

3.3.2 PABP: estrutura e funções 

 

A PABP é uma proteína extremamente conservada entre todos os 

eucariotos. A estrutura de todas as PABPs caracterizadas até o momento 

podem ser divididas em: uma porção N-terminal, constituída de 4 

domínios de ligação ao RNA altamente conservados (RRMs), onde os 

RRMs1-2 são responsáveis pela  ligação específica ao poli-A e pela ligação 

ao fator de iniciação da tradução eIF4G; e uma extremidade C-terminal 

contendo um domínio de interação proteína-proteína também conservado 

(PABC), onde ocorre a interação com outros polipeptideos tais como o 

fator de terminação da tradução eRF3 e proteínas de interação a PABP 

como a Paip1 e Paip2 (Uchida et al., 2002b; Craig et al., 1998; 

Khaleghpour et al., 2001). Entre esses dois domínios a PABP possui ainda 

uma região de conexão rica em prolina não tão conservada que, 

entretanto, parece estar envolvido em processos de multimerização onde 

moléculas de PABP se associam umas às outras presas à cauda poli-A dos 

mRNAs (Melo et al., 2003) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema geral de uma típica PABP. Destacando a região N-terminal que 

possui 4 domínios de ligação ao mRNA, a extremidade C-terminal que possui um domínio 

denominado PABC e entre esse domínios um domínio central rico em prolina.  

 

N-Terminal C-Terminal

RRM PABC

1 2 3 4
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A PABP participa em um conjunto de eventos pós-transcricionais, 

como, por exemplo, atua em diferentes etapas do processamento dos 

mRNAs, tais como biogênese e turn-over,  participa do transporte do 

mRNA maduro do núcleo para o citoplasma além de sua função na 

iniciação e terminação da tradução. Estudos realizados demonstraram que 

essa proteína tem sua função essencial para a viabilidade em 

Sacharomyces cerevisiae (Sachs et al., 1987), Asphergilus nidulans 

(Marhoul and Adams, 1996), Caernohabiditis elegans e em Drosophila 

malanogaster (Sigrist et al., 2000). 

 

3.3.2.1 Papel da PABP na síntese protéica 

 

A participação da PABP na síntese de proteínas foi testada usando 

mRNAs repórteres com e sem cap ou cauda poli-A, o que revelou que o 

cap e a cauda poli-A atuam sinergicamente estimulando a tradução de 

mRNAs. Estes resultados indicaram que a PABP atuaria durante a iniciação 

da tradução através da interação com os fatores associados ao cap (Gallie, 

1998). Uma interação entre as regiões 5’ e 3’ do mRNA foi inicialmente 

descrita em leveduras, através da demonstração da associação PABP-

eIF4G (Tarun Jr. and Sachs, 1996), o que sugere um modelo de tradução 

onde o RNA mensageiro seria traduzido circularizado (Figura 6). Ensaios 

de reconstituição de sistemas de tradução in vitro, utilizando 

eIF4E/eIF4G/PABP recombinantes demonstraram a cicularização do RNA 

mensageiro em células eucarióticas através de microscopia de varredura 

(Wells et al., 1998a).   

         

 

 

 

 

 

 



da Costa Lima, T.D.C.                                                Caracterização funcional de homólogos... 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema da iniciação da tradução cap-dependente, mostrando a 

associação entre a PABP, ligada a cauda poli-A  na extremidade 3’ do mRNA, e outros 

fatores de iniciação da tradução associados a extremidade 5’ do mRNA. 

 

Vários mecanismos foram propostos para demonstrar como a 

interação entre a PABP e os fatores de iniciação da tradução associados ao 

cap parece ser importante na manutenção da integridade física do mRNA 

e na promoção de uma iniciação eficiente da tradução.  Um desses 

mecanismos se deve ao fato de que através da circularização é esperado 

um aumento na concentração de ribossomos terminais próximos ao 5’ cap 

do mRNA, assim facilitando a reciclagem dos ribossomos. Esse fato é 

corroborado por achados que estabeleceram que existe uma real interação 

entre a iniciação e a terminação da tradução. Recentemente, mostrou-se 

que o fator de terminação eRF3 se liga a região C-terminal da PABP. 

Assim a interação entre o fator eRF3 e a PABP deve proporcionar aos 

ribossomos que estão terminando a tradução que sejam recrutados para 

um próximo ciclo de iniciação (Uchida et al., 2002a). Alternativamente, o 

eIF4G pode alostericamente aumentar a afinidade do eIF4E pela estrutura 

cap (Karim et al., 2006a). Em um mecanismo similar, a ligação da PABP 

com o eIF4G deve estimular a interação entre o eIF4E e o cap através de 

mudanças conformacionais no eIF4G.  
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3.3.2.2 Papel da PABP na degradação dos mRNAs 

 

 A degradação de algumas classes de mRNAs parece seguir um 

programa específico no qual a deadenilação precede a remoção do cap 

seguido de uma degradação no sentido 5’-3’ em mamíferos e leveduras 

(Couttet et al., 1997). Em leveduras o seguinte modelo é proposto: o 

encurtamento da cauda poli-A pela Pan1p, uma nuclease PABP-

dependente de poli-A (Brown et al., 1996), resulta na liberação da PABP e 

perda da interação com o eIF4G; a afinidade do eIF4E pelo cap é então 

reduzida e inibe o recrutamento (ou co-recrutamento) da subunidade 40S 

ribosomal; o mRNA fica assim vulnerável a ação das enzima dcp1p; 

segue-se então a retirada do cap e o transcrito é rapidamente degradado 

no sentido 5’-3’ pela exoribonuclease, Xrn1p.  

  

3.3.2.3 Interação PABP- Paip1 e PABP Paip-2 

 

Em mamíferos a PABP parece ainda interagir diretamente com duas 

outras proteínas conhecidas como Paip1 e Paip2 (de “PABP-interacting 

proteins”). A Paip1 é uma proteína de 54 kDa a qual possui 25% de 

identidade com o domínio central do eIF4G (Craig et al., 1998) entre suas 

funções  tem a capacidade de estimular a  tradução in vivo, de interagir 

com o eIF4A e ainda está envolvida no turn-over de mRNAs. A Paip2 é 

uma proteína bem menor de cerca de 14 kDa que tem a função de inibir a 

tradução através da competição com a Paip1 pela ligação a PABP e de 

deslocar a PABP da cauda poli-A, o que acaba destabilizando desta forma 

a circularização do mRNA.  E a Paip2 ainda tem a capacidade de inibir a 

formação do complexo ribossomal 80S demonstrando que esta proteína 

reprime a tradução em sua etapa de iniciação (Lopez-Lastra et al., 2005). 

Os domínios RRM2-3 e a PABPC tem a capacidade de se ligarem a dois 

sítios distintos de ligação presentes na Paip2 denominados motivos de 

ligação a PABP, PAM1 e PAM2 respectivamente. Foi observado que tanto a 

Paip2 e o eIF4G interagiam com o RRM2 da PABP demonstrando assim 
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uma superposição desses sítios sugerindo que essas duas proteínas 

compitam pela ligação com a PABP (Karim et al., 2006b). 

  

3.3.3 Síntese protéica em tripanonossomatídeos  

 

A literatura no que se refere ao processo de síntese protéica em 

tripanossomatídeos é bastante escassa. Porém, isso vem sendo revertido 

desde o início do sequenciamento genômico de tripanossomatídeos. Foram 

encontradas em L. major, T. cruzi e T. brucei seqüências homólogas a 

alguns dos fatores de iniciação da tradução de leveduras e mamíferos. 

Entre os fatores identificados, até o momento, incluem subunidades dos 

fatores de elongação tais como o eEF1 e eEF2 (Nakamura et al., 1996), os 

fator eIF4A e eIF4E componentes do complexo eIF4F (Skeiky et al., 1998; 

Yoffe et al., 2006), entre outros. Porém pouco se sabe sobre o papel 

desses fatores na tradução.  

Pouco se sabe sobre o papel dos fatores de iniciação (eIFs) no 

processo da tradução. Desta forma, a fim de compreender como ocorrem 

esses processos básicos de expressão gênica em tripanossomatídeos, 

foram caracterizadasaté o presente momento várias das subunidades do 

complexo eIF4F em L. major, onde vários homólogos potenciais dos três 

componentes deste complexo foram identificados.  

Foram descritas 4 isoformas do fator eIF4E, as quais codificavam 

proteínas de 214, 281, 349 e 447 aminoácidos respectivamente. Das 4 

seqüências encontradas apenas três tiveram as quantidades dos níveis 

intracelulares estimadas. Todas as três proteínas foram detectadas em 

extratos da fase promastigota, porém seus níveis variavam 

significativamente, sendo o eIF4E3 o mais abundante, e os outros dois 

encontrados em níveis bem menores (Dhalia et al., 2005) (Tabela1), o 

mesmo está sendo realizado nas demais formas evolutivas promastigota 

metacíclica e amastigota (resultados não publicados). Em seguida, os 

homólogos eIF4E1-3 foram utilizados em ensaios de ligação com o intuito 

de determinar de forma comparativa a capacidade dos 4 homólogos de se 
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ligarem ao cap monometilado de mamífero imobilizado em resina. Foi 

observado que apenas o LmEIF4E1 e o LmEIF4E4 tem a capacidade de se 

ligar especificamente ao cap (Dhalia et al., 2005). Estas isoformas foram 

testadas também quanto a sua ligação com outros análogos ao cap, 

incluindo m7 GTP, cap-4 e seus intermediários e foram evidenciadas 

diferenças básicas entre essas isoformas. Tanto o fator eIF4E-1 quanto o 

eIF4E-4 se ligaram ao cap-4 e ao m7 GTP com eficiência similar, já o fator 

eIF4E-2 mostrou ter uma ligação preferencial com a estrutura cap-4 

metilada. O fator eIF4E-3 mostrou uma interação muito fraca com o cap-

4. Entretanto, dentre as isoformas, o eIF4E-4 mostrou a maior afinidade 

de ligação com o m7 GTP e o cap-4. Ensaios de complementação 

mostraram que nenhuma das isoformas é capaz de reverter o mutante 

nulo em Saccharomyces cerevisiae. Análises de “Western-blot” mostraram 

que o eIF4E-1 encontra-se em maior concentração nas amastigotas 

axênicas, enquanto que as outras isoformas mostraram pouca variação 

nas diferentes temperaturas testadas. Todas as isoformas testadas 

através de fracionameto sub-celular e “Western-blot” da fase 

promastigota são expressas no citoplasma. Apenas as isoformas eIF4E-2 e 

eIF4E-3 mostraram estar associadas aos polissomos, e desta forma 

mostraram um indicativo de sua participação no processo de síntese 

protéica (Yoffe et al., 2006).  

Ao fator eIF4A, foram descritas duas seqüências homólogas que 

codificavam proteínas de 403 e 389 aminoácidos com cerca de 70% de 

similaridade com as proteínas de mamíferos. Os homólogos ao fator eIF4A 

de L. major possuem todos os motivos conservados das RNAs helicases, 

assim como seqüências menores típicas de um fator eIF4A. A 

quantificação dos níveis intracelulares destas proteínas na fase 

promastigota de crescimento mostrou ser o LmeIF4A1 muito abundante, 

enquanto que os níveis para o LmeIF4A2 não foram detectados (Dhalia et 

al., 2005) (Tabela 1). Desta forma o LmeIF4A1 seria o homólogo funcional 

na fase promastigota e o LmeIF4A2 seria expresso em outras formas do 

ciclo evolutivo, ou é um fator raro que não deve ter papel proeminente na 
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tradução.   Para determinar de fato o que ocorre partiu-se para investigar 

os níveis desses fatores nas demais formas evolutivas (resultados não 

publicados).  

Por último, para o fator eIF4G de L. major foram encontrados 5 

ORFs que continham o domínio central do eIF4G conservado, esta busca 

foi realizada baseada nas seqüências de mamíferos. Essas proteínas 

variam em seus tamanhos de 1016, 1425, 635, 765 e 782 aminoácidos. 

Dentre os homólogs do eIF4G, dois deles foram quantificados na forma 

promastigota (homólogo eIF4G3-4) e possuem níveis semelhantes (Dhalia 

et al., 2005) e os demais se encontram em fase de quantificação, 

juntamente com a quantificação nas demais fases evolutivas (resultados 

não publicados) .  

 

Tabela 1: Homólogos de fatores de iniciação da tradução (eIFs) em L. major e seus 

níveis de quantificação na forma promastigota deste protozoário. 

 

Homólogo de  L. major No. moléculas / célula 

LmEIF4E1 3,2 x 103 

LmEIF4E2 1 x 103 

LmEIF4E3 7,1 x 104 

LmEIF4A1 3,6 x 105 

LmEIF4A2 Não detectado 

LmEIF4G3 6,4 x 103 

LmEIF4G4 7x103 

Fonte:Dhalia et al., 2005 

 

Foram também realizados ensaios de pull-down para investigar a 

capacidade de homólogos identificados de eIF4G de se ligar aos 

homólogos de seus parceiros eIF4A, eIF4E e PABP. Foi observado que as 

proteínas LmEIF4G3-4 são capazes de reconhecer especificamente o 

LmEIF4A1. Foi possível também confirmação de ligação entre os fatores 
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LmEIF4G4 e o LmEIF4E3 e entre o LmEIF4G3 e os LmPABP1-2 (Dhalia et 

al., 2005). 

 

3.3.3.1 Estudos sobre PABP em tripanossomatídeos 

 

Até o presente momento, homólogos da PABP nos 

tripanossomatídeos foram identificados e caracterizados em T. brucei, 

T.cruzi, e L. major (Batista et al., 1994; Pitula et al., 1998; Bates et al., 

2000).  

O primeiro homólogo de PABP de tripanosomatídeo descrito na 

literatura foi uma PABP de T. cruzi (PABP1). Esta é uma proteína de 66 

kDa e está presente em duas cópias no genoma do parasita, sendo que o 

mRNA desses genes é expresso constitutivamente durante todo o ciclo de 

vida do parasita (Batista et al., 1994). A PABP1 possui propriedades 

similares a de outros eucariotos e possui o domínio de ligação entre 

peptídeos (PABC) mais relacionado com os das PABPs de vegetais 

(Siddiqui et al., 2003), concernente com os recentes achados para a 

evolução do parasita (Hannaert et al., 2003). Uma outra PABP 

caracterizada em Trypanosoma, a PABP de T. brucei (PABPI) possui peso 

molecular de 62,2 kDa, que assim como a PABP de T. cruzi está de acordo 

com o tamanho de 62 a 73 kDa encontrado para PABP de outros 

organismos. A proteína predita apresenta 86,4% de identidade e 88,7 % 

de similaridade com a PABP de T. cruzi. Assim como todas PABPS esta 

possui uma região 5’ UTR do mRNA rica em repetições A e AU. Possui 

também a capacidade de autoregulação da tradução demonstrada em 

PABPs humanas (de Melo Neto et al., 1995; Hotchkiss et al., 1999). 

 A PABP descrita de L. major (LmPAB1) possui 63 kDa e é codificada 

por uma única copia no genoma do parasita, o que contrasta com as 

proteínas de T. cruzi e T. brucei que possuem duas cópias. É uma proteína 

expressa constitutivamente durante o seu ciclo de vida por pelo menos 

duas isoformas fosforiladas, e sua localização é predominantemente 

citoplasmática, mas com uma distribuição difusa no núcleo. Em ensaios de 
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complementação, a LmPAB1 não pode reverter um mutante nulo em 

Saccharomyces cerevisiae (Bates et al., 2000). 

Em L. major foi descrito um gene que codifica para a PABP, como 

citado acima (Bates et al., 2000), o qual recebeu aqui a denominação de 

LmPABP1. A LmPABP1 demonstrou ter um significativo grau de homologia 

com outras PABPs identificadas na literatura. Contudo ela apresenta 

baixos níveis de homologia com as PABPs descritas em outros 

tripanosomatídeos como T. cruzi e T. brucei (30-35%). Estes valores são 

semelhantes aos observados em homólogos desta proteína de organismos 

mais distantes evolutivamente como Homo sapiens (36%) e 

Saccharomyces cerevisiae (38%). 

Para confirmar a existência de outro(s) homólogo(s) de PABP em L. 

major, utilizou-se a seqüência descrita de PABP de T. cruzi (Batista et al., 

1994) para busca de homólogos no banco de dados do genoma de L. 

major (www.genedb.org). Assim, um outro gene para PABP foi 

encontrado, distinto daquele já descrito (a LmPABP1), porém com uma 

homologia significativamente maior com a proteína de T. cruzi. Este novo 

homólogo foi denominado de LmPABP2 e apresenta níveis de homologia 

com as demais PABPs de vertebrados, levedura e com a própria LmPABP1 

de cerca de 30%. Recentemente foi descoberto um novo homólogo, a 

LmPABP3, que possui cerca de 30% de homologia com as demais, porém, 

este novo homólogo está ausente em T. cruzi e T. brucei.  

Procurando-se esclarecer um pouco mais sobre o mecanismo de 

tradução em tripanossomatídeos, este trabalho teve como objetivo 

contribuir para a caracterização dos homólogos a proteína de ligação a 

cauda poli-A de L. major.  
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RESUMO  

A proteína de ligação a cauda poli-A (PABP) é uma proteína altamente 

conservada entre os eucariotos que se liga a cauda poli-A presente na 

extremidade 3’ dos RNAs mensageiros. A PABP facilita a formação de uma 

estrutura em alça no mRNA, que une suas extremidades 5’ e 3’, e é 

importante em etapas como a iniciação e terminação da tradução. Ela 

também está associada a mecanismos de controle de estabilidade de 

mRNAs e no seu transporte do núcleo para o citoplasma. No presente 

trabalho foi dado início a caracterização de três homólogos da PABP 

encontrados em Leishmania major (LmPABP1, LmPABP2 e LmPABP3). Os 

três genes foram amplificados, clonados, expressos e suas proteínas 

utilizadas para produção de soro policlonal específico. Experimentos de 

Western-blot com os respectivos soros confirmaram que a LmPABP1 está 

presente como duas isoformas, uma das quais provavelmente fosforilada, 

enquanto que as LmPABP2-3 são detectadas como formas únicas. A 

quantificação dos níveis intracelulares destas proteínas mostrou que a 

LmPABP2 é a mais abundante (com ~ 1,2 x 105 moléculas/célula), 

enquanto que a LmPABP3 está presente em níveis intermediários (~7,4 x 

104) e a LmPABP1 é a menos abundante (~3,1 x 104). Em seguida, 

utilizando-se frações citoplasmáticas e nucleares do parasita, observou-se 

que a LmPABP1 está presente apenas na fração citoplasmática enquanto 

as LmPABP2-3 são encontradas em ambas as frações, com predominância 

na fração nuclear. Por fim, analisando-se a expressão destas proteínas em 

diferentes fases do ciclo de vida do parasita observou-se uma expressão 

constitutiva das mesmas, com a diferença que os níveis de LmPABP3 

sofrem um acentuado decréscimo na fase estacionária da curva de 

crescimento e a forma fosforilada da LmPABP1 só está presente nas 

primeiras horas após o repique das células. Assim, os resultados deste 

trabalho geram subsídios para um maior entendimento da função da PABP 

nos tripanossomatídeos e em células eucarióticas de uma forma geral. 

 

Palavras chaves: PABP, iniciação da tradução, tripanossomatídeos.  
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1. Introdução  

 

Os tripanossomatídeos são protozoários flagelados, pertencentes à 

ordem Kinetoplastida, tendo como principais representantes os gêneros 

Trypanosoma e Leishmania. Esses gêneros são de grande importância 

médica e veterinária por causarem várias doenças, tais como a doença de 

Chagas, doença do sono e as Leishmanioses.  

Os tripanossomatídeos são eucariotos que divergiram muito cedo da 

linhagem evolutiva da qual se originou os demais eucariotos, 

sobrevivendo atualmente como parasitas obrigatórios destes (1). Estes 

organismos se destacam por possuirem aspectos biológicos e moleculares 

típicos raramente encontrados em outros eucariotos. Entre estes podemos 

destacar o editoramento de RNAs mitocôndriais (2), a transcrição 

policistrônica (3) e o “trans-splicing” (3). A transição entre dois estágios 

evolutivos em hospedeiros específicos requer uma intensa mudança na 

expressão dos genes. Entretanto os tripanosomatídeos parecem perder 

um importante alvo de regulação, o controle transcricional, já que não são 

descritos promotores de RNA polimerase II (3). Portanto, o controle da 

expressão gênica deve acontecer predominantemente por mecanismos 

pós-transcricionais. 

Uma das proteínas cujo papel vem sendo demonstrado como crítico 

na regulação pós-transcricional é a proteína de ligação à cauda poli-A 

(PABP). A PABP é a principal proteína citoplasmática de ligação ao mRNA, 

com papel também na poliadenilação de transcritos nucleares. Se liga a 

cauda poli-A presente na extremidade 3’ do mRNA e apresenta-se 

envolvida em diversas funções dentro da célula. Uma destas funções é o 

seu envolvimento na iniciação da tradução: a PABP promove uma 

interação entre as extremidade 3’ e 5’ do mRNA através da ligação com o 

fator eIF4G de iniciação da tradução. O eIF4G é uma subunidade do 

complexo eIF4F que se associa a subunidade 5’ do mRNA e permite o 

recrutamento da subunidade menor ribosomal para dar início ao processo 

de síntese protéica. A interação PABP/eIF4G parece reforçar, desta forma, 
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a iniciação da tradução e a estabilidade do mRNA (3). Estudos mostram 

que a PABP interage com o fator de terminação eRF3 o que indica que 

está proteína também esta envolvida em eventos de terminação (3). A 

PABP atua também em diferentes etapas do processamento dos mRNAs, 

tais como biogênese e  degradação, sendo a dissociação da PABP da 

cauda poli-A  necessária para deadenilação, o qual representa o primeiro 

passo na principal via de decaimento de vários transcritos (4). No mais 

esta proteína parece esta envolvida no transporte do mRNA maduro do 

núcleo para o citoplasma (5).  

A PABP é uma proteína extremamente conservada pertencente a 

uma família de proteínas que se ligam ao mRNA e possuem motivos 

comuns de 70 a 100 aminoácidos conhecidos por motivos de ligação ao 

mRNA. A região N-terminal a qual representa 2/3 da proteína, possui 4 

RRMs altamente conservados, sendo os dois primeiros responsáveis pela 

ligação específica ao poli-A e pela ligação ao fator de iniciação da tradução  

eIF4G. Esses RRMs são mais similares aos respectivos RRMs de PABPs de 

outras espécies  do que com os demais RRMs da mesma proteína. A 

extremidade C-terminal contém um domínio também conservado 

responsável por interações proteína-proteína, o qual foi denominado de 

PABC. No domínio PABC ocorre a interação com outros polipeptídeos tais 

como o fator de terminação da tradução eRF3 e proteínas de interação a 

PABP, como a Paip1 e Paip2 (6-8). Entre esses dois domínios a PABP 

possui ainda uma região de conexão rica em prolina e metionina não tão 

conservada que, entretanto, parece estar envolvido em processos de 

multimerização onde moléculas de PABP se associam umas às outras 

presas à cauda poli-A dos mRNAs (9).   

Como citado anteriormente o controle da expressão gênica nos 

tripanosomatídeos é alcançado ao nível pos-trancricional, diferentemente 

do que acontece com outros eucariotos. Dentro desse contexto a 

biossíntese protéica ou tradução deve funcionar, a exemplo de outros 

organismos, como um importante alvo de controle da expressão dos 

genes nesses parasitas (10). Dentre os estágios da tradução, a iniciação 
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parece ser o principal alvo de regulação, uma vez que é nessa fase que o 

ribossomo é recrutado ao RNA mensageiro e posicionado corretamente no 

códon de iniciação da tradução. A literatura no que se refere ao processo 

de síntese protéica em tripanosomatídeos é bastante escassa. Porém, isso 

vem sendo revertido desde o início do sequenciamento genômico de 

tripanossomatídeos. Foram encontradas em L. major, T. cruzi e T. brucei 

seqüências homólogas a alguns dos fatores de iniciação da tradução de 

leveduras e mamíferos a (11-13). Até o presente momento, foi descrito 

apenas um homólogo para a PABP em L. major (11), o qual denominamos 

aqui de LmPABP1, o qual apresenta baixa identidade com as PABPs 

descritas de T. cruzi e T. brucei. Através da busca em bancos de dados 

foram identificados neste trabalho, além do homólogo LmPABP1 

previamente descrito, mais dois homólogos da PABP em L. major.  

Tendo em vista a ocorrência de pelo menos três genes codificando 

para PABP em L. major, e considerando que a homologia entre estas 

proteínas é bastante baixa, é possível que a diferença entre as três 

proteínas possa ser atribuída a diferentes funções na tradução e/ou 

metabolismo de mRNAs ou que as proteínas sejam estágio-específicas e 

estejam envolvidas na regulação da diferenciação deste parasita durante 

seu ciclo de vida. Neste trabalho as seqüências codificadoras para os três 

homólogos da PABP de Leishmania major foram amplificadas, clonadas em 

vetor de expressão e as proteínas expressas em Escherichia coli. As 

proteínas foram utilizadas para obtenção de soro policlonal específico 

através da imunização de coelhos. Os soros foram utilizados para 

quantificação dos níveis intracelulares das respectivas proteínas nas 

formas promastigotas e em seguida foi analisada a expressão destas nos 

parasitas em diferentes fases de seu ciclo de vida. Foi também analisada a 

localização celular destas proteínas. Até o momento se observou que os 

três homólogos de PABP variam em aspectos como: ocorrência ou não de 

formas fosforiladas; níveis e padrão de expressão em diferentes formas do 

ciclo de vida de Leishmania; e localização subcelular. Estas diferenças 

indicam uma distinção funcional entre estes homólogos, que pode ou não 
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ser apenas à nível de tradução, que necessita ser alvo de maiores 

estudos.  
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2. Procedimentos Experimentais 

 

2.1 Cultivo de parasitas 

 

A manutenção das formas promastigotas de L. major 

(MHOM/IL/81/Friedlin), L. amazonensis, L. chagasi, L. brasiliensise e das 

formas epimastigotas de T. cruzi foi realizada em meio LIT (liver infusion 

triptose) modificado, composto por infusão de fígado, triptose e sacarose, 

suplementado com 20% de soro fetal bovino (SFB), antibióticos 

(Estreptomicina/Penicilina 0,1%) e Hemina 0,1%, em volumes de 

aproximadamente 3 ml, a 26°C. Os extratos totais do parasita foram 

obtidos a partir de culturas quantificadas em fase exponencial de 

crescimento, das quais as células foram coletadas por centrifugação (1000 

g/5 minutos/4°C) e o sedimento ressuspendido em tampão de proteína 

SDS-desnaturante (Laemmli 2X). A manutenção das formas procíclicas de 

T. brucei foi realizada em meio SDM-69, composto de 10% de SFB, 

antibióticos (Estreptomicina/Penicilina 0,1%), em volumes aproximados 

de 3mL, a 27°C e repassado a cada 3 dias. A preparação dos extratos 

totais foi obtida da mesma forma descrita para as demais espécies 

utilizadas. 

 

2.2 Crescimento e manutenção em cultura das formas 

promastigotas, promastigotas metacíclicas e amastigotas de 

Leishmania amazonensis. 

 

Culturas da forma promastigota de Leishmania amazonensis 

LTB0016 (cedida pela Dra. L. Cysne-Finkelstein) foram estabelecidas a 

partir de alíquotas previamente congeladas. A manutenção das culturas 

foi realizada em meio LIT (Liver Infusion Triptose) modificado, composto 

por infusão de fígado, triptose e sacarose, suplementado com 20% de 

soro fetal bovino (SFB), antibióticos (Estreptomicina/Penicilina 0,1%) e 

Hemina 0,1%, em volumes de aproximadamente 3 ml, a 26°C, e 
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repassados para novo meio a cada 3-4 dias. As culturas de promastigotas 

também foram cultivadas em meio Schneider pH 7,2 suplementado com  

10%  de SFB e mantidas a 26°C com repiques a intervalos de 3 a 4 dias. 

Para diferenciação em formas promatigotas metacíclicas foi realizada a 

expansão das culturas sendo repassadas alíquotas da cultura de 

manutenção para volumes de cultura de 150 ml do respectivo meio de 

cultura para uma concentração inicial de 106 células/ml. Estas culturas 

foram acompanhadas diariamente e alíquotas retiradas inicialmente 2 e 6 

horas do repasse inicial e depois disso a cada 24 horas até a morte 

celular.  

A curva das formas amastigotas “like” iniciou-se com a 

transferência de células do quarto dia da curva descrita acima, que se 

encontravam em sua fase estacionária, para o meio Schneider pH 5,5, a 

uma temperatura de 32ºC. Assim como a curva de promastigotas, a de 

amastigota começou a uma concentração inicial de 106 células/ml e teve 

amostras retiradas com 2 e 6 horas e depois disso a cada 24 horas.  

 

2.3 Amplificação e clonagem dos genes LmPABP1-3. 

 

A seqüência que codifica para a proteína LmPABP1 foi amplificada 

por dois ciclos de PCR sendo o primeiro ciclo realizado a partir do DNA 

total de L. major Friedlin (Primer 5’ CAC TCA AAT GGC TGC TGC TGT CC; 

Primer 3’ CTT CTC GCT TAC GCC GTC TGA TG); e para o segundo ciclo 

utilizou-se o produto da primeira amplificação (Primer 5’ GTG GGA TCC 

ATG GCT GCT GCT GTC CAG GAA G; Primer 3’ TGA AGC TTC GCC GTC 

TGA TGC GCC TTG AGC), obtendo assim a seqüência codificadora para 

essa proteína flanqueada pelos sítios das enzimas de restrição Bam HI e 

Hind III. O mesmo foi realizado para a LmPABP2, onde a primeira 

amplificação foi realizada com o primer 5’ AA AGG AGA AGC AGC CAA 

CCA TG e o primer 3’ GCG CGC GTG CAT GCA CGG GTG, e a segunda 

amplificação com o primer 5’ GTG GGA TCC ATG GCC TTC ACT GGT CCG 

e o primer 3’ TGG CGG CCG CAA CGC TCA TGT GAC GGT TCA G), 
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obtendo desta forma a seqüência codificadora flanqueada pelas enzimas 

Bam HI e Not I. Já para a LmPABP3 utilizou-se apenas um ciclo de 

amplificação a partir do DNA total de L. major (Primer 5’ TCC GGA TCC 

ATG GTG GCC CCA GCG CAA C; Primer 3’ TCC GCG GCC GCA TTG CCA 

GTG TGC TGC TGG), flanqueados elas enzimas Bam HI e Not I. Os 

fragmentos amplificados foram então clonados em vetores plasmidiais 

de expressão (pET21a e pGEX4t3) visando a expressão em Escherichia 

coli das respectivas proteínas recombinantes fusionadas a uma cauda de 

poli-histidinas ou a proteína GST respectivamente. Em seguida todas as 

construções foram seqüênciadas.  

 

2.4 Expressão em Escherichia coli e purificação das proteínas 

recombinantes.  

 

A expressão dos genes das LmPABP1-3 clonados nos plasmídeos 

pET21a e pGEX4T3 foi realizada em células BL21 star de E. coli a partir de 

células competentes transformadas por choque térmico. As bactérias 

transformadas foram crescidas em  meio LB e a indução realizada através 

da adição de IPTG (0,1mM). Após a indução, as células foram 

centrifugadas, o sedimento ressuspenso em PBS (137 mM NaCl, 2,7 mM 

KCl , 4,3 mM Na2HPO4 ,1,47 mM KH2PO4 , pH 7.3)  e em seguida a lise das 

bactérias realizou-se através de ultra-sonicação. A purificação das 

proteínas foi realizada como previamente descrito (14) através de 

cromatografia de afinidade em resina específica Ni-NTA agarose 

(QIAGEN) para purificação das proteínas fusionadas a cauda de poli-

histidinas e em resina Glutationa sefarose (GE Biosciences) para 

purificação das proteínas fusionadas a GST. As proteínas purificadas foram 

então analisadas em gel SDS-PAGE 15% e corado com Azul de Comassie 

R-250. Para quantificação das proteínas recombinantes purificadas foi 

realizada uma curva de diluição e comparadas com uma curva de 

quantidades definidas da proteína BSA. 
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2.5 Produção de soros policlonais específicos e ensaios de 

“Western-Blot”. 

 

A obtenção dos soros policlonais foi realizada através da imunização 

de coelhos adultos com as respectivas proteínas purificadas fusionadas a 

cauda de poli-histidinas. Para as imunizações foram realizados 4 pulsos 

com 150 ug das proteínas recombinantes cada, sendo no primeiro pulso 

utilizado adjuvante completo de Freund (GIBCO BRL LIFE 

TECHNOLOGIES) e nos demais o adjuvante incompleto de Freund, estes 

pulsos realizados com intervalos de 15 dias. Os soros produzidos contras 

as proteínas LmPABP1-3 foram então utilizados em ensaios de “Western-

Blot” onde as proteínas recombinantes, e/ou extratos de parasitas, foram 

fracionadas em gel SDS-PAGE 15% e transferidas para membrana 

nitrocelulose PVDF (Immobilon-P – Millipore®) para a realização de 

ensaios de detecção por anticorpo (“Western-Blot”). A membrana foi 

bloqueada em solução de TBS (20mM Tris, 500mM NaCl, pH7,5), leite 

desnatado 5% e Tween-20 a 0,05% em temperatura ambiente por uma 

hora. Em seguida, a membrana foi incubada com os respectivos soros 

policlonais, em diluições variadas, durante uma hora em solução de TBS, 

leite 1% e Tween-20 a 0,05%. Após lavagem com TBS, a membrana foi 

incubada com o segundo anticorpo (anti IgG de coelho conjugado com 

peroxidase), numa diluição de 1:10000, na mesma solução que a 

incubação anterior, seguida de nova lavagem com TBS. O sinal é 

visualizado por meio de quimioluminescência (técnica ECL – “Enhanced 

Chemioluminecency”)  

 

2.6 Purificação de Anticorpos por Imunoadsorção 

 

Com o objetivo de aumentar a especificidade dos soros utilizados 

nos ensaios de “Western-blot” os anticorpos dirigidos contra as proteínas 

LmPABP1-3 foram purificados por Imunoadsorção. Para tal, as respectivas 

proteínas recombinantes foram fracionadas individualmente por 
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eletroforese em géis preparativos SDS-PAGE 15% seguida de 

transferência para membrana de nitrocelulose PVDF (Immobilon-P – 

Millipore®). Em seguida, as membranas foram coradas com 0,2% Rouge 

Ponceau / 1% TCA para visualização das bandas referente às proteínas 

em questão. Os segmento de membrana contendo as proteínas foram 

então cortados, picotados e transferidos para um tubo “eppendorf”. A 

saturação das membranas foi realizada com leite 1% em PBS 1x e Tween-

20 a 0,05% durante 30 minutos a 4°C. Estas foram então incubadas com 

os soros contra as respectivas proteínas recombinantes diluídos 1:1 em 

PBS a 4°C, sob agitação, durante a noite. A eluição apenas dos anticorpos 

específicos foi realizada por tratamento com solução de Glicina ácida 0,1M 

(pH 2,5), temperatura ambiente seguida de neutralização da solução 

resultante (contendo os anticorpos purificados) com 1/10 de volume de 

Tris-HCl 1M pH 8,0 e igual volume (soma dos volumes da Glicina e do 

Tris-HCl) de PBS duas vezes concentrado. 

 

2.7 Fracionamento subcelular de extratos de L. major. 

 

Culturas da forma promastigota de L. major contendo 108 células 

foram centrifugadas a 1.500g por 5 minutos a 4ºC e o sedimento 

ressuspenso em 10ml de PBS 1x gelado e centrifugado novamente nas 

mesmas condições. O sedimento foi então ressupenso em 2ml de tampão 

de lise (140mM de NaCl; 1,5mM de MgCl2; 10mM de Tris HCl, pH 8,6; 

0,5% de NP-40) contendo 200uL de inibidor de protease (complete EDTA 

free - Sigma) e agitado rapidamente por 10 segundos. Em seguida, a 

amostra foi centrifugada a 6.000g por 3 minutos a 4ºC, o sedimento 

formado corresponde à fração nuclear e o sobrenadante à fração 

citoplasmática. Ambos foram ressuspendidos em tampão de proteína SDS-

desnaturante (Laemmli 2X) para uma concentração final de 105 células/uL 

e guardadas a -80ºC (15).  
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3. Resultados 

 

3.1 Análise de seqüências  

 

Em estudos prévios com L. major foi descrito um gene que codifica 

para a PABP (11), o qual recebeu aqui a denominação de LmPABP1. Este 

gene se encontra no cromossomo 35 e codifica uma proteína de 560 

aminoácidos e demonstrou ter um significativo grau de homologia com 

outras PABPs identificadas na literatura. Contudo ela apresenta baixos 

níveis de homologia (31-35% de identidade) com homólogos de PABP 

descritos em outros tripanossomatídeos como T. cruzi e T. brucei. Estes 

valores são semelhantes aos observados com homólogos desta proteína 

de organismos mais distantes evolutivamente como Homo sapiens (36%) 

e Sacharomyces cerevisiae (38%). 

Para confirmar a existência de outro(s) homólogo(s) de PABP em L. 

major, a seqüência descrita de PABP de T. cruzi (12) foi utilizada em uma 

busca por ortólogos no banco de dados do genoma de L. major 

(www.genedb.org). Assim, um outro gene para PABP foi encontrado, 

distinto daquele já descrito (LmPABP1), porém com uma identidade 

significativamente maior com as proteínas de T. cruzi e T. brucei (64% e 

66% respectivamente). Este homólogo foi denominado de LmPABP2 e 

apresenta níveis de identidade com as demais PABPs de humano (36%), 

levedura (34%) e com a própria LmPABP1 de 32%. O gene da LmPABP2 

presente no cromossomo 35, assim como a LmPABP1, codifica para uma 

proteína de 594 aminoácidos. Recentemente foi encontrado um novo 

homólogo da PABP em L. major, denominado LmPABP3 que codifica para 

uma proteína de 545 aminoácidos, no entanto diferentemente das outras 

duas PABPs seu gene está localizado no cromossomo 25. Porém para este 

terceiro homólogo não foram encontrados ortólogos em T. cruzi e T. 

brucei (Tabela I).    

A figura 1 mostra um alinhamento realizado pelo software Clustal W 

comparando as seqüências das diferentes proteínas de L. major com 
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homólogos de diferentes eucariotos. Incluso no alinhamento estão os 

possíveis ortólogos das LmPABP1-2 de T. brucei, confirmando que essas 

duas proteínas são conservadas dentre os tripanossomatídeos.  

As PABPs são caracterizadas pela presença em sua extremidade N-

terminal de 4 domínios de ligação ao RNA (RRMs) que são altamente 

conservados dentre os eucariotos; e uma extremidade C-terminal que 

contém um domínio de interação proteína-proteína também conservado 

denominado PABC. Entre esses dois domínios existe uma região rica em 

prolina, a qual não é tão conservada que, entretanto parece estar 

envolvido em processos de multimerização onde moléculas de PABP se 

associam umas às outras presas à cauda poli-A dos mRNAs (16).   

Análises de seqüência mostram a LmPABP2 como a mais divergente 

das três PABPs de Leishmania. Através do alinhamento podemos observar 

um trecho rico em glicina e metionina (em destaque na figura 1) presente 

apenas na LmPABP2, o mesmo não sendo visto nas outras seqüências de 

tripanossomatideos analisadas. Os RRMs1-2, descritos como envolvidos na 

ligação dessas proteínas com o poli-A também apresentam algumas 

divergências na seqüência da LmPABP2. Nota-se a presença de 3 

conjuntos de aminoácidos (AK, TAIGL e AR; destacados em vermelho na 

figura 1) muitos divergentes, numa região de grande conservação (HW; 

LSCKV e GF) entre as seqüências utilizadas no alinhamento. Essa 

divergência pode implicar numa ligação diferenciada desta proteína ao 

poli-A.  

Várias seqüências relevantes de PABP que mostram a divergência 

entre as seqüências dos vários homólogos da PABP de organismos 

representativos foram utilizadas através do método “neighbour-joining” 

para a comparação de suas relações filogenéticas (Figura 2). A árvore 

filogenética resultante confirma que as LmPABP1-2 estão agrupadas com 

seus respectivos ortólogos de T. cruzi e T. brucei e que a LmPABP3 por 

não ter ortólogos dentre os Trypanosomas estudados apresenta-se 

separada. Observou-se também que o homólogo LmPABP1 de L. major 
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encontra-se mais próximos dos homólogos de humano, plantas e 

leveduras do que dos demais homólogos dos Tripanosomatídeos.   
 

 

3.2 Expressão das proteínas recombinantes e análise da 

especificidade dos soros obtidos  

 

As seqüências que codificam para as LmPABP1-3 foram amplificadas 

a partir de DNA total de L.major, clonadas em vetor de expressão pET21a  

e pGEX4T3, expressas em Escherichia coli e purificadas nas formas 

fusionadas a His e GST na extremidade N -terminal. Na Figura 3 observa-

se amostras representativas das proteínas recombinantes fusionadas a 

GST. As construções LmPABP1-3-His foram utilizadas para imunização de 

coelhos para obtenção dos respectivos soros policlonais específicos. 

Os soros produzidos contra as proteínas recombinantes LmPABP1-3-

His foram utilizados no reconhecimento das proteínas recombinantes 

utilizadas para sua produção. Os resultados mostraram que os anticorpos 

não só estavam reconhecendo as proteínas LmPABP1-3 como outras 

proteínas bacterianas de maneira inespecífica (dado não mostrado). Os 

soros policlonais purificados contra as LmPABP1-3 foram inicialmente 

testados quanto a sua capacidade de reconhecer os outros dois homólogos 

de PABP disponíveis utilizando para isso as proteínas fusionadas a GST. 

Houve a presença de reação cruzada entre proteínas e os soros anti-

LmPABP2 e LmPABP3 (Figura 4 B e C), o que provavelmente é ocasionado 

devido a essas proteínas em estudo terem uma homologia significativa. 

Apenas o soro anti-LmPABP1 não apresentou reação cruzada com os 

outros homólogos, reconhecendo apenas a sua respectiva proteína (Figura 

4 A). A presença da reação cruzada só é visível quando as proteínas que 

não são alvo do soro são colocadas numa concentração cerca de 12 vezes 

maior do que a respectiva proteína recombinante.  
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3.3 Quantificação das LmPABP1-3 em extratos totais de 

promastigota de L. major. 

 

Em seguida partiu-se para analisar a expressão das três proteínas 

em extratos totais de promastigotas de Leishmania sp. Como forma de se 

realizar uma quantificação dos níveis dessas proteínas, decidiu-se fazer 

ensaios de “Western-blot” comparativos onde quantidades definidas das 

proteínas recombinantes fusionadas a GST seriam comparadas com os 

extratos do parasita. Assim, os três soros imunopurificados foram 

testados nos experimentos de “Western-blot” com as respectivas 

proteínas recombinantes quantificadas e o extrato total do parasita. O 

soro anti-LmPABP1 reconheceu duas bandas no extrato total de L. major, 

uma das quais possivelmente representa a forma fosforilada da proteína 

como descrita por Bates et al, 2000, assim como sua proteína 

recombinante. Os soros anti-LmPABP2 e 3 purificados foram capazes de 

reconhecer especificamente uma única e abundante proteína de peso 

molecular compatível com o esperado no extrato total de L. major assim 

como sua proteína recombinante (Figura 5).  

Estes ensaios permitem ainda estimar a concentração intracelular de 

cada proteína. A quantificação das proteínas é realizada  pela comparação 

da intensidade das bandas da proteína recombinante, diluída 

seqüencialmente com um fator de diluição ½, e a intensidade da banda 

equivalente em extrato de promastigotas de L. amazonensis de, por 

exemplo, 106 células. A partir dessa comparação obteve-se o número de 

moles de proteínas presentes em 106 células. Utilizando-se o número de 

Avogrado pôde-se então chegar a um número aproximado de moléculas 

das proteínas por 106 células do parasita e então calcular o número de 

moléculas por célula individual. Desta forma, a LmPABP2 parece ser a 

mais abundante com níveis de cerca de 1,2 x 105 moléculas por célula, a 

LmPABP3 se encontra em níveis intermediários de aproximadamente 7,4 x 

104 moléculas por célula, enquanto que a LmPABP1 parece estar presente 

em níveis menores de 3,1 x 104 moléculas por célula.  
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3.4 Localização subcelular das proteínas LmPABP1-3  

 

Como foi observado que as três proteínas eram expressas em 

quantidades diferentes foi interessante determinar a localização subcelular 

destas proteínas dentro do parasita. Uma maneira de se investigar 

indiretamente esta localização é realizando ensaios de Western-Blot, 

utilizando os respectivos anticorpos purificados, buscando identificar a 

presença das proteínas alvo em frações subcelulares específicas. Para isso 

foram preparados lisados de células a partir de promastigotas de L. major 

como descrito na metodologia e as frações citoplasmáticas e nucleares 

obtidas por centrifugação (15). Os ensaios de localização mostraram que 

a LmPABP1 é encontrada apenas na fração citoplasmática enquanto que 

as LmPABP2-3 são encontradas tanto na fração nuclear quanto na 

citoplasmática, porém ambas são mais abundantes na fração nuclear 

(Figura 6). Os resultados obtidos indicam então uma localização 

subcelular diferencial dessas proteínas, porém o significado funcional 

ainda não está esclarecido.  

 

3.5 Análise da expressão das PABPs em diferentes espécies de 

Leishmania e Trypanosoma.  

 

Com o intuito de observar se havia expressão e /ou alteração nos 

padrões de expressão das PABPs em outras espécies de Leishmania e 

Trypanossoma foram realizados ensaios de “Western-Blot” utilizando os 

anticorpos produzidos contra as PABPs de Leishmania com extratos 

protéicos das formas presentes no vetor invertebrado, em fase 

exponencial de crescimento, de L. major, L. amazonensis, L  chagasi, L. 

brasiliensis (forma promastigota), T. cruzi (forma epimastigota) e T. 

brucei (forma procíclica). Foi possível observar que os três soros eram 

capazes de reconhecer nas mesmas intensidades os extratos protéicos de 

todas as espécies de Leishmania (Figura 7). Quando observado a 

capacidade de reconhecimento dos extratos dos Trypanosomas foi visto 
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que o soro da LmPABP1 foi capaz de reconhecer os extratos de T. cruzi e 

T. brucei, enquanto que o soro da LmPABP2 foi capaz de reconhecer 

fracamente apenas o extrato de T. cruzi. Provavelmente o reconhecimento 

de T. brucei se dê de forma semelhante e apenas não foi visualizado por 

ter uma concentração de extrato pouco menor. Pôde-se observar também 

que a LmPABP1 não se apresenta em sua forma fosforilada na L. 

brasiliensis, T. cruzi e T. brucei. Apesar de não se ter encontrado 

ortólogos para a PABP3 de L. major em T. cruzi e T. brucei foi observado o 

reconhecimento pelo soro da LmPABP3 de L. major de duas bandas nestes 

extratos, as quais representam as outras duas isoformas da PABP. Pode-

se enfatizar que o peso molecular das LmPABP1 e LmPABP2 variam de 

acordo com a espécie utilizada, em Leishmania, por exemplo, a LmPABP1 

apresenta-se menor que a LmPABP2, enquanto que nas duas espécies de 

Trypanosoma estudadas ocorre o contrário. 

 

3.6 Análise da expressão das LmPABP1-3 na fase promastigota de 

L. amazonensis nas fases exponencial e estacionária de 

crescimento.  

 

Até o momento todos os experimentos de análise de expressão das 

LmPABP1-3 foram realizados com formas promastigotas de Leishmania 

em fase exponencial de crescimento. Estes experimentos foram realizados 

com linhagens celulares mantidas de forma contínua em cultura e com 

poder de diferenciação limitado. Visando investigar se o padrão de 

expressão destes homólogos se mantinha em diferentes formas do ciclo 

de vida do parasita, ou em diferentes condições de crescimento, partiu-se 

para a análise da sua expressão em extratos de células oriundas de 

diferentes fases de crescimento e/ou submetidas a condições de cultura 

específicas. Nesses experimentos foram utilizadas células de L. 

amazonensis isoladas de animal e mantidas em cultura por no máximo 3-

5 repiques antes da realização do experimento, o que garante sua 

capacidade de diferenciação. Inicialmente, buscou-se padronizar 
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condições de crescimento destes parasitas de forma a otimizar sua 

diferenciação in vitro em formas promastigotas em promastigotas 

metacíclicos.  

Culturas de promastigotas de L. amazonensis, mantidas em meio 

Schneider (a 26ºC e pH 7.2), foram repicadas para uma concentração 

inicial de 106 células/ml e tiveram seu crescimento e morfologia 

monitorados com 2h, 6h e em seguida a cada 24 h. Nos mesmos 

intervalos alíquotas eram retiradas, sedimentadas por centrifugação e 

ressuspendidas em tampão de amostra para SDS-PAGE. Nos primeiros 4 

dias desta curva (figura 8A), as células se encontravam na fase 

logarítmica de crescimento (crescimento exponencial) e a morfologia 

observada foi de uma típica promastigota. A partir do quarto dia, as 

células começaram a entrar na fase estacionária. Embora a cultura ainda 

apresentasse algum crescimento, as células mostravam-se mais 

alongadas e entrando na fase estacionária da curva. No quinto dia, as 

células mostravam uma morfologia tipicamente de fase estacionária 

(promastigotas metacíclicas). A partir do sexto dia, as células entraram 

em fase de declínio, caracterizando o final da curva. 

Após o estabelecimento das curvas de crescimento amostras 

representativas das fases promastigota e promastigoa metacíclica foram 

escolhidas para serem utilizadas em ensaios de “Western-Blot” com os 

soros anti-LmPABP1-3 (Figura 8B). Todas as PABPs se mostraram 

presentes na fase inicial de crescimento da cultura. Sendo a LmPABP1 

expressa em duas diferentes isoformas, uma delas a forma fosforilada. A 

forma não fosforilada se manteve constante durante a curva enquanto 

que a forma fosforilada só é detectada durante as primeiras 24 horas de 

crescimento. A LmPABP2 manteve-se em níveis constantes durante todas 

as fases. No entanto a LmPABP3 mostrou um decréscimo considerável a 

partir de 120 horas de crescimento. 
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3.7 Análise da expressão das LmPABP1-3 em células de L. 

amazonensis submetidas a diferenças de pH e temperatura.  

 

Em um segundo momento o objetivo foi mimetizar condições de 

indução de diferenciação de promastigota em formas amastigotas ou ao 

menos semelhantes a amastigota. Para isso, células do quarto dia da 

curva descrita acima, já em fase estacionária de crescimento, foram 

transferidas para um novo lote de meio Schneider onde o pH foi 

acidificado para 5,5 e a cultura incubada a uma temperatura de 32ºC. 

Assim como a curva original, esta curva começou a uma concentração 

final de 106 células/ml e teve amostras retiradas com 2 e 6 horas e depois 

disso a cada 24 horas. As amostras de 2 e 6 horas visavam uma alíquota 

que representasse as células em choque térmico, porém antes de 

apresentarem alterações significativas associadas a uma possível 

diferenciação em formas amastigota (figura 9A). A cultura do meio 

Schneider apresentou crescimento até o terceiro dia, a partir do qual as 

células começaram a entrar em fase estacionária. A morfologia 

arredondada característica de amastigota só foi observada a partir do 

quarto dia da curva (96 horas).  

Alíquotas representativas desta curva foram analisadas através de 

ensaios de “Western-blot”. A LmPABP1 mostrou um padrão constante da 

forma não fosforilada, enquanto que a forma fosforilada tem uma 

diminuição acentuada a partir de 48 horas. Pode-se observar que a 

fosforilação da LmPABP1 já se mostra evidente com 2 horas após o 

repique, não só pela presença de uma segunda banda como de uma 

terceira. A presença de uma segunda banda apenas nas primeiras horas 

após o repique pode sugerir que a fosforilação esteja associada a 

proliferação celular. Assim como para a primeira curva a LmPABP2 

aparece em níveis constantes durante toda a curva. Já a LmPABP3 

mostrou um decréscimo acentuado em seus níveis a partir da amostra 

correspondente a 72 horas (Figura 9B). 
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4. Discussão 
 
 

A PABP é uma proteína extremamente conservada entre os 

eucariotos e recentemente foi caracterizada como um fator de iniciação da 

tradução que atua na célula através de múltiplos mecanismos (17). 

Dentre os tripanossomatídeos já foram encontrados ortólogos da PABP em 

T. cruzi, T. brucei e L. major (11-13). O genoma de L. major codifica 3 

isoformas de PABP, fato contrastante com o genoma de outros 

Tripanossomatideos como T. brucei e T. cruzi, os quais possuem apenas 

duas isoformas de PABP. Possivelmente em Leishmania duas dessas 

proteínas teriam papéis complementares. A identificação de mais de uma 

PABP em L. major sugere que além de sua função de ligação a poli-A dos 

mRNAs estas proteínas possuam funções especializadas adicionais in vivo 

(18). A presença de múltiplas isoformas já foi reportada em eucariotos 

superiores, tais como Arabidopsis thaliana (com 8 isoformas) (19), 

Caernorhabditis elegans (3 isoformas) e H. sapiens (3 isoformas) (18), as 

quais cumprem funções adicionais à sua atividade comum de ligação a 

poli-A (18). Em humanos das três isoformas de PABP encontradas apenas 

a PAB1 parece ter papel na tradução e no “turn-over” do RNAm, sendo a 

PAB2 envolvida na poliadenilação e a PAB3 sendo expressa em apenas 

alguns orgãos. Em Arabidopsis thaliana temos as oito isoformas 

agrupadas em 4 classes (19). Aquelas da classe I são encontradas apenas 

em tecidos reprodutivos e tem sido proposto que sirvam de fatores 

regulatórios durante a gametogênese e o desenvolvimento precoce. As 

classes II e III são agrupadas baseadas em análises de expressão, sendo 

os genes da classe II altamente expressos enquanto que os da classe III 

apresentam pouca e restrita expressão. Já a classe IV contém a isoforma 

PAB1 que tem expressão apenas na raiz (20). A presença de múltiplas 

isoformas da PABP em L. major pode sugerir que estas possuam 

diferentes funções na tradução e/ou metabolismo de mRNAs. 

Recentemente a proteína RBP63, pertencente ao complexo protéico 

CSBPII do tripanossomatídeo Crithidia fasciculata, foi predita como sendo 



da Costa Lima, T.D.C.                                                Caracterização funcional de homólogos... 

 69 

um ortólogo da proteína de ligação a poli-A de L. major. A RBP63 possui 

86% de identidade com a PABP hipotética de L. major e 68% de 

identidade com as PABPs de T. brucei e T. cruzi, porém apresenta apenas 

30% de homologia com a já descrita PABP1 de L. major. Desta forma 

podemos sugerir que a RBP63 represente o ortólogo LmPABP2 

apresentado neste estudo (21). Desta forma a LmPABP2 deve se ligar a 

elementos seqüenciais presentes em vários mRNAs que se acumulam 

periodicamente durante o ciclo celular. Dados complementares de 

interferência de RNA utilizando os ortólogos das PABPs em T. brucei 

mostraram que ambas as proteínas PABP1 e PABP2 são essenciais para a 

viabilidade celular (D. Moura, resultados não publicados), reforçando que 

mesmo que a PABP2 tenha uma função associada a tradução de mRNAs 

específicos, e não participe da tradução de uma forma geral, esta ainda 

assim é essencial para a sobrevivência celular. 

De acordo com o que havia sido publicado pudemos confirmar que a 

LmPABP1 possui duas isoformas, o mesmo não ocorrendo para a 

LmPABP2 e LmPABP3. Isoformas de PABP já foram descritas em levedura, 

ouriço, trigo e plantas (22-24) e foi postulado que estas modificações 

sejam devidas a fosforilação. Em plantas o estado fosforilativo da PABP 

não só influencia a ligação cooperativa com a poli-A como também 

determina a interação especifica com aqueles fatores já identificados 

como capazes de interagir com a PABP. No mais foi levantada a 

possibilidade de que o estado fosforilativo das PABPs mediam a interação 

funcional entre o cap e a cauda de poli-A (24). Um dos indícios de que 

ocorra fosforilação na LmPABP1 é a presença de 7 sítios potenciais de 

fosforilação pela proteína kinase C, dos quais 5 são encontrados dentro 

dos RRMs sendo 3 deles altamente conservados (essa conservação não é 

vista nos homólogos de T. cruzi e T. brucei) (11). No mais, vários sítios da 

caseína quinase II estão presentes, porém não muito conservados. 

Fosforilação de ribonucleoproteínas estão envolvidas em atividades de 

ligação do RNA, localização celular e formação de complexos 

ribonucleoproteicos (25;26). É possível então que a fosforilação da 
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LmPABP1 possa determinar a natureza de suas propriedades de ligação ao 

RNA como, por exemplo, especificando o tipo de interação ao poli-A e sua 

interação com outras proteínas. 

Em tripanossomatídeos encontramos um grande número de 

quinases, tendo como os mais abundantes membros das famílias STE e 

CMGC, as quais estão envolvidas em múltiplos aspectos da regulação do 

ciclo de vida desses organismos. Essa regulação é realizada ao nível de 

regulação do ciclo celular e na diferenciação e reposta ao estresse durante 

seu complexo ciclo celular. O número relativamente grande de membros 

da família CMGC é explicado pela necessidade de controle dos complexos 

ciclos de vida e celular destes organismos e também para assegurar uma 

correta replicação e segregação de organelas tais como o cinetoplato, 

núcleo e flagelo (27). O aparecimento de fosforilação na LmPABP1 apenas 

nas primeiras horas da curva pode ser um indicativo de seu envolvimento 

na regulação dos níveis de tradução dentro da célula assim como na 

regulação de alguns mRNAs. 

Em L. major, diferentemente de outros eucariotos, não foi 

encontrado um gene que codifica uma PABP nuclear. Recentemente foi 

demonstrado que um dos homólogos da PABP citoplasmática de 

Schizosaccharomyces pombe é encontrado não só no citoplasma, como 

também se desloca até o núcleo onde participa na exportação dos mRNA 

(28). Nossos resultados, utilizando frações subcelulares, constituem um 

bom indício da localização dos homólogos de PABP de Leishmania, mas 

necessita ser comprovado por ensaios mais precisos como a 

imunocitoquímica, o que será realizado na continuação deste trabalho. Se 

confirmados, a presença das proteínas LmPABP2-3 no núcleo pode ser um 

indício de um possível envolvimento destas no metabolismo do mRNAs 

nesta organela, assim como no seu transporte para o citoplasma.  

Portanto o presente trabalho contribuiu na obtenção das principais 

ferramentas necessárias para caracterizar o papel dos três homólogos da 

PABP de L. major, além de se iniciar esta caracterização, através dos 

ensaios já relatados. Faz-se necessário ainda determinar de forma clara 
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qual(is) das PABPs, senão todas, estão envolvidas no processo de síntese 

de proteínas, e como se diferenciam funcionalmente. Para isso, pretende-

se na continuação desse trabalho, investigar a associação destas proteínas 

com parceiros funcionais além de definir como diferem ou se assemelham 

na ligação a RNA. O conjunto desses resultados constituirá uma 

contribuição altamente relevante ao estudo da síntese de proteínas em 

tripanosomatídeos além de ampliarem o conhecimento sobre o espectro 

de ação de uma proteína tão relevante em eucariotos que ainda precisa 

ser mais bem estudada.  
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Tabela I. Sumário da análise das seqüências dos três homólogos da PABP de L. 
major, mostrando as identidades (similaridades) entre as seqüências de 
Leishmania e humano e entre as de Leishmania e os seus ortólogos de T. brucei 
e T. cruzi. 

 

 Sequencia 
de L major  

Acesso 
GeneDB  

Peso 
molecular 

predito 
(kDa) 

Localiz
ação 
cromos
somica 

Identidade 
(similaridade

) com   
homologo de 

humano  

Identidade 
(similaridade

) com   
ortólogo de T. 

brucei  

Identidade 
(similaridade) 
com   ortólogo 

de T. cruzi 

LmPABP1a LmjF35.5040 62.6 kDa 
560 Aas  

35 38 
(52)  

68  
(79) 

68 
(79) 

LmPABP2 LmjF35.4130 65.3 kDa 
594 Aas 

35 36 
(52) 

64 
(75) 

66 
(77) 

LmPABP3 LmjF25.0080 60.9 kDa 
544 Aas 

25 36  
(51) 

Não possui 
ortólogos 

identificados 

Não possui 
ortólogos 

identificados 
 
Os resultados foram obtidos usando o programa BLAST do GenBank com a matriz BLOSUM 62. 
a Os dados desta proteína diferem do GeneDB pois consideramos a extremidade N-terminal maior com a 
presença de outros 17 aminoácidos. 
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                                                                  SSSSSS S        H HHHHHHHHHH H  SSSSSSS S      SSS SSSSSS  HH HHHHHH              S 
                                                                    **** **                                      *** ***** 
HsPABP1       1   ---------- ---------- -------MNP SAPSYPM--- ----ASLYVG DLHPDVT--E AMLYEKFSPA GPILSIRVCR DMITRRSLGY AYVNFQQPAD AERALDTMNF DVIK-GKPVR   
ScPABP        1   MADITDKTAE QLENLNIQDD QKQAATGSES QSVENSS--- ----ASLYVG DLEPSVS--E AHLYDIFSPI GSVSSIRVCR DAITKTSLGY AYVNFNDHEA GRKAIEQLNY TPIK-GRLCR   
AtPABP8       1   MAQIQHQGQN ANGGVAVPGA AAAEAAAAAA GAAAAAAGAA QQGTTSLYVG DLDATVT--D SQLFEAFTQA GQVVSVRVCR DMTTRRSLGY GYVNYATPQD ASRALNELNF MALN-GRAIR   
LmPABP1       1   ---------- ---------- MAAAVQEAAA PVAHQPQMDK PMQIASIYVG DLDATIN--E PQLVELFKPF GTILNVRVCR DIITQRSLGY GYVNFDNHDS AEKAIESMNF KRVG-DKCVR   
TbPABP1       1   ---------- ---------- --MTIAAQGV PSG--PSATK PLQVASLYVG DLDPAIN--E PQLVDIFKPY GTILNVRVCR DIITQRSLGY GYVNYDDVNS ASKAMEELNF KRVG-EKCIR   
LmPABP2       1   ---------- ---------- --MAFTGPN- ---------- ----PSIWVG GLDPDLQ--E QKLYDYFVRI GPVTSVRVCV DSATQKSLGY GYVNFQDPAD AEKALDQAGS KLGS--RYLR   
TbPABP2       1   ---------- ---------- -MAAFAAAS- ---------- ----PSIWVG GLDPNLN--E QKLYDHFVRV GPVASVRVCV DSVTQKSLGY GYVNFQNPAD AEKALDQAGV KLGT--KHIR   
LmPABP3       1   ---------- ---------- --MVAPAQR- ---------- ----TSVYVG DLPIDLPRPE EAINNLFSTV APVVSVKVCR DMATQRSLGY GYVNFQTTAD AEKVIDALNY TGIAPGRQIR   
 
                  SSSS   HHH HHH  SSSSS SS      HH HHHHHHHHHH   SSSSSSSS      SSSSS SSSS  HHHH HHHH                                HHHHHH     SSSSSSS         
                                    *** ***                                   ***** ***                                                         ***** 
HsPABP1       84  IMWSQRDPSL RKSGVGNIFI KNLDKSIDNK ALYDTFSAFG NILSCKVVCD ENG-SKGYGF VHFETQEAAE RAIEKMNGML LND-----RK VFVGRFKSRK EREAELGARA KEFTNVYIKN   
ScPABP        111 IMWSQRDPSL RKKGSGNIFI KNLHPDIDNK ALYDTFSVFG DILSSKIATD ENGKSKGFGF VHFEEEGAAK EAIDALNGML LNG-----QE IYVAPHLSRK ERDSQLEETK AHYTNLYVKN   
AtPABP8       118 VMYSVRDPSL RKSGVGNIFI KNLDKSIDHK ALHETFSAFG PILSCKVAVD PSGQSKGYGF VQYDTDEAAQ GAIDKLNGML LND-----KQ VYVGPFVHKL QR-DPSGEK- VKFTNVYVKN   
LmPABP1       98  LMWQQRDPAL RYSGNGNVFV KNLEKDVDSK SLHDIFTKFG SILSCKVMQD EEGKSRGYGF VHFKDETSAK DAIVKMNGAA DHASEDK-KA LYVANFIR-- -RNARLAALV ANFTNVYIKQ   
TbPABP1       94  IMWQQRDPAL RYSGSGNIFV KNLKEEVDSR ELSLIFKKFG EILSCKVMDD ESGKSRGYGF VHFKDDDAAK AAIEKMNGDK EHADADK-AA LYVANFIR-- -RNARLAALV ANFTNVYIKQ   
LmPABP2       80  IAKIQRDPSK RRSGVNNILV KKLPKSVDTY ALKEMFSKFG RLTAIGLACD EKGESRGYAR ISFEREESAV DAVREMDGME MDG-----QA IVVERYQA-- ---QHRDELL KQFTNLYVKN   
TbPABP2       81  IAKIQRDPSK RRSGVTNIIV KKLPPTVDTY ALKEMFSKYG RLTAIGLATD EKGESRGYAR ISYEKEESAV DAVRELNGVS IDD-----CA ITVERYQP-- ---HHREEQL KQYTNLYVKN   
LmPABP3       84  VMFSIRDPLQ RKSGMNNVFV KKLDTAINAK ELQAAFSKCG RVLSCKVALD SAGNSKGYGF VQFETADGTK AALE-MNGSK LGD-----SE VVVAPFVR-- -RVDREAMAA KSFRNIYIKN   
 
                        HHHH HHHHHHHH   SSSSSSSS       SSSSSS SSS  HHHHH HHH                   SSSSS        HHHHHH                SSSSSSS       HHHHH   
                  *                                    ****** **                                                                    ****** 
HsPABP1       198 FGEDMDDERL KDLFGKFGPA LSVKVMTD-E SGKSKGFGFV SFERHEDAQK AVDEMNGKEL N-----GKQI YVGRAQKKVE RQTELKRKFE QMKQDRITRY QGVNLYVKNL DDGIDDERLR   
ScPABP        226 INSETTDEQF QELFAKFGPI VSASLEKD-A DGKLKGFGFV NYEKHEDAVK AVEALNDSEL N-----GEKL YVGRAQKKNE RMHVLKKQYE AYRLEKMAKY QGVNLFVKNL DDSVDDEKLE   
AtPABP8       231 LSESLSDEEL NKVFGEFGVT TSCVIMRD-G EGKSKGFGFV NFENSDDAAR AVDALNGKTF D-----DKEW FVGKAQKKSE RETELKQKFE QSLKEAADKS QGSNLYVKNL DESVTDDKLR   
LmPABP1       214 VLPTVNKDVI EKFFAKFGGI TSAAACKD-K SGR--VFAFC NFEKHDDAVK AVEAMHDHHI DGITAPGEKL YVQRAQPRSE RLIALRQKYM QH------QA LGNNLYVRNF DPEFTGADLL   
TbPABP1       210 LLPTVDKDVI EKFFSKFGGI TSAAICKD-K NGR--AFAFC NFEKHDDAVK AIEASHDQEV EGVTQPGEKL YVQRAQPRSE RLIALRQKYM QC------QS LGNNLYVRNF DAEFTEKDLN   
LmPABP2       190 LDPAVTDEKL RAFFAKYGEV SSAKVRDLGA AQSEAGLGYV AFQKHENAAR AVEELNGKEC E-IAKAGSPL DVSRFRSREE RQRDRERQRR ERAQQ---HS KYPNLYVKGF DDTVTSERLE   
TbPABP2       191 LDPSVDDEKL KEVFSPFGEV TSAKVRDLAG RP-TVGFGYV AYATHEAAAK AVEELDDKES P-LAKEGMKL SVCRFRSREE RKRERERLRR ERQQQ---HS KYPNLYVKNF DDTVTSERLK   
LmPABP3       195 ITASATEADV KAIVEEFGKV DSLFLSEH-A RFPT-KFALV AFEEHQAAVQ AIAALNESEE SGLTEKAVKL VVCRALSKSE RDREKKKAAS LY------QN HGRNLYIKHL PDDITDDRLR   
 
                  HHHHHHH  S SSSSSSS       SSSSSSS SS  HHHHHH HH               SSSS S 
                                           ******* * 
HsPABP1       312 KEFSPFGTIT SAKVMME-GG RS-KGFGFVC FSSPEEATKA VTEMNGRIVA --TKPLYVAL AQRKEERQAH LTNQY-MQRM ASVRAVPNPV INPYQPAPPS GYFMAAIPQT QNRAAYYPPS   
ScPABP        340 EEFAPYGTIT SAKVMRTENG KS-KGFGFVC FSTPEEATKA ITEKNQQIVA --GKPLYVAI AQRKDVRRSQ LAQQI-QARN QMR------- ---YQQATAA ----AAAAAA GMPGQFMPPM   
AtPABP8       345 EHFAPFGTIT SCKVMRDPSG VS-RGSGFVA FSTPEEATRA ITEMNGKMIV --TKPLYVAL AQRKEDRKAR LQAQFSQMRP VNMPPAVGPR MQMYPPGGPP --MGQQLFYG QGPPAMIPQP   
LmPABP1       325 ELFKEYGEVK SCRVMVSESG VS-RGFGFVS FSNADEANAA LREMNGRMLN --GKPLIVNI AQRRDQRYTM LRLQFQQRLQ MMMR-----Q MHQPMPFVGS ----QGRPMR G--RGGR---   
TbPABP1       321 ELFKEYGVIR SCRVMTDANG IS-RGFGFVS FENADQANAA LREMNGRMLN --GKPLVVNI AQRRDQRLTM LKLQLQQRLQ MMMH-----H MHP-PPFGMP GHPLQRRNAR SGGRGNRPHP   
LmPABP2       306 ELFQRYGETV SVTVMMDKET GVSRCFGFVS MKDQNAASQA IQELNGSTFL S-PRPLFVTY ALRKDARRQN LEE-RSKQFR VRQNPMGGPG MGAM-PPIGF MGP-QMFNNV NMPFMNPRVP   
TbPABP2       306 ALFDPFGETV SVSVMMDKAT KVSRCFGFVS FKEQSSAAQA IQELHGSTAL G-PRPLFVSY ALRKDARRQT LEDMRNKQPR MRQPPMGGLM GGMMGPQLSF MNPPAMFN-- GMHFMNTRMP   
LmPABP3       307 EIFEPFGKIT SCAIMKEPNG TL-KGFAFVC FEDKQHASAA LRSLNGHPLE HSAKPLYVSH AEQKDMRIRL LQQRRAAMRH QSRMAP---L MNTFPQQWPR -----HPFPH MVPPMMPPPP   
 
HsPABP1       427 QIAQLRPSPR WTAQGARPHP FQNMPGAIR- --PAAPRPPF STMRPASSQV PRVMSTQRVA NTSTQTMGPR PAAAAAAATP AVRTVPQYKY AAGVRNPQQH LNAQPQVTMQ QPAVHVQGQE   
ScPABP        442 FYGVMPP--- ------RGVP FN-------- ----GPNP-- ---------- ---------- ----QQMNPM GGMPKNGMPP QFRNGPVYG- ---------- ---------- ---VPPQGGF   
AtPABP8       460 GFGYQQQLVP GMRPGGSPMP NFFMPMMQQG --QQQQQQQQ QQQRPGGGRR GALPQPQQPS PMMQQQMHPR GRMYR---YP QRDVNTMPGP TQNMLSVPYD VSSGGGVHHR DSPTSQPVPI   
LmPABP1       428 QQLGGRA--- ---------- ---------- --QGHPMPM- ---------- ---PSPQQPQ APAQPQGFAT PSAVG-FVQA TPKHSPGDVP ---------- ---------- ----ETPPLP   
TbPABP1       432 RQQQPQP--- ---------- ---------- --QPEPQPP- ---------- ---LATTVPP AAAHSVMFTA PSMGFSAVPR TPQASPAIAP ---------- ---------- ----DTPPLP   
LmPABP2       422 IMPMNGMNGI GGMNGMGGMN GVGGVGGMGG MGGMGGMGGM GGMGGMGGMG SMGGMGGMAR PMAPNAMSQM RSRPMPQKPP MQSLMPQQHQ ---------- ---------- ---QAPP-QG   
TbPABP2       423 MMPS------ ---------- ---------- ---------- ---------- TMG-MGGPMR PMGPTPMNQV RARPGPQRPP MQSMMAPQQQ S--------- --------HP QIPQPPVAQG   
LmPABP3       418 PPNMGMP--- ---------- ---------- --QFMSGPMI R--------- ---RPVMEPH LMQGEPMRPP NRYTQAREQY PPQQ------ ---------- ---------- -------RQD   
 
                    HHHHHHH               HHHHHHH          HH HHHHH    H HHHHHHH  H HHHHHHHHHH HHHHHHHH 
 
HsPABP1       544 PLTASMLASA PPQEQKQMLG ERLFPLIQAM HP--TLAGKI TGMLLEIDNS ELLHMLESPE SLRSKVDEAV AVLQAHQAKE AAQKAVNSAT GVPTV----  
ScPABP        491 PRNANDNNQF YQQKQRQALG EQLYKKVSAK TSNEEAAGKI TGMILDLPPQ EVFPLLESDE LFEQHYKEAS AAYESFK-KE QEQQTEQA-- ---------  
AtPABP8       575 VALATRLANA APEQQRTMLG ENLYPLVEQL EP--ESAAKV TGMLLEMDQT EVLHLLESPE ALKAKVTEAM DVLRSVAQQQ AGGAADQLAS LSLGDNIVP  
LmPABP1       484 PITPQELESM SPQEQRAALG DRLFLKVYEI AP--ELAPKI TGMFLEMKPK EAYELLNDQK RLEERVTEAL CVLKAHQTA- ---------- ---------  
TbPABP1       489 PISAEDLQQM SVDEQRAALG DRLYIKVHEL AP--DHAPKI TGMFLEMNPK EALALLSNPK LMHEKVTEAL CVLKVHASSA ---------- ---------  
LmPABP2       518 QNLAAVLANL NPEQQKNVLG ERLYSYIVRS HP--SVAAKI TGMLLEMDNA EILNMLDSPT MLDSKIAEAQ DVLNRHMSV- ---------- ---------  
TbPABP2       479 QNLSTVLASM TPDQQKNVLG ERLYNYIVRN NP--SFAAKV TGMLLEMDNS EILNLLDNHS LLDTKVQEAL DVLNRHIGM- ---------- ---------  
LmPABP3       468 GVDMNYLSTL SPEQQKNYLG ELLYSRILPL ES--SNAAKI TGMLLEMSRE EIFEILADHF ALLSKIQEAN AVLQQHTGN- ---------- ---------  
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Figura 1. Alinhamento múltiplo comparando as seqüências de homólogos de PABP identificadas em L. major (Lm) com 

seqüências de ortólogos de T. brucei (Tb) e outros homólogos relevantes de plantas (At), levedura (Sc) e humano (Hs). 

Alinhamento no ClustalW de diferentes homólogos de PABP de organismos selecionados. Os aminoácidos idênticos em mais de 60% da 

sequencias estão mostrados em cinza escuro, enquanto que os aminoácidos definidos como similares, baseado na matrix BLOSUM62, em 

mais de 60% das seqüências estão mostrados em cinza claro. Quando necessários são adicionados espaços (-) dentro das seqüências, 

para um melhor alinhamento. Os elementos estruturais da proteína de mamífero estão representados pelas letras H (alfa-hélice) e S 

(beta-sheet).  * indicam dois motivos conservados denominados RNP1-2 característicos de cada RRM. Nota-se na seqüência da LmPABP2 

a presença de uma região rica em glicina e metionina (destacado em caixa) e  de 3 conjuntos de aminoácidos muito divergentes 

(destacados em vermelho). Número de acessos relevantes no GenBank: Humana - P11940; levedura (S. cerevisae) - P04147; planta (A. 

thaliana)- Q05196, Trypanosoma (T.brucei) -  Tb09.211.0930; Tb09.211.2150. 
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Figura 2. Relação filogenética entre as seqüências de PABP. Árvore filogenética, 

realizada através do método Neighboor-joining, baseada no alinhamento de várias 

seqüências de PABP, incluindo as LmPABP1-3. Os valores do “bootstrap” estão 

representados juntamente com os respectivos ramos (10,000 replicantes). Quando 

comparada com a figura 1 foram incluídas também nesta árvore as seqüências de: L. 

braziliensis PABP1-3 (Números de Acesso: LbrM34_V2.4980; LbrM34_V2.4130; 

LbrM25_V2.0080) e T. cruzi PABP1-2 (Números de Acesso: Tc00.1047053506885.70; 

Tc00.1047053508461.140).  
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Figura 3. Expressão das proteínas recombinantes LmPABP1-3. Gel SDS-PAGE 

15% corado com azul de Comassie mostrando as proteínas recombinantes LmPABP1-3 

(Lm1-3) fusionadas a GST.  
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Figura 4. Análise da especificidade dos Anti-LmPABP1-3. As proteínas 

recombinantes LmPABP1-GST (8 ng), LmPABP2-GST (100 ng) e LmPABP3-GST (100 ng) 

(A), LmPABP1-GST (100 ng), LmPABP2-GST (8 ng) e LmPABP3-GST (100 ng)  (B) e 

LmPABP1-GST (100 ng), LmPABP2-GST (100 ng) e LmPABP3-GST (8 ng) (C)  foram 

fracionadas em gel SDS-PAGE 15% e transferidas para membrana de nitrocelulose para 

reação de “Western-blot” com os anticorpos produzidos contra respectivas proteínas 

recombinantes (antiLmPABP1-3, A;B e C respectivamente). 
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Figura 5. Análise da expressão das LmPABP1-3 em extratos da forma 

pomastigota   L. major. Curvas de diluições definidas (em ng) das diferentes proteínas 

recombinantes fusionadas a GST, juntamente com  curvas de extratos totais do parasita, 

foram fracionadas em SDS-PAGE 15% e analisadas por “Western-Blot” com seus 

respectivos soros específicos. Em seguida foi realizada a quantificação dos níveis 

intracelulares por densitomeria.  
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Figura 6. Localização subcelular da LmPABP1-3. As proteínas recombinantes 

fusionadas a GST juntamente com frações citoplasmáticas ((C) de 1,5x106, 1 x106, 5x105 

células respectivamente para as LmPABP1-3) , frações nucleares ((N) de 1,5x106, 1 x106, 

5x105 células respectivamente para as LmPABP1-3) e o extrato total do parasita ((E) de 

1,5x106, 1 x106, 5x105 células respectivamente para as LmPABP1-3) foram fracionados 

em SDS-PAGE 15% e analisados por “Western-Blot”. Observa-se que a proteína 

LmPABP1 encontra-se presente apenas na fração citoplasmática enquanto que as 

proteínas LmPABP2-3 encontram-se tanto na fração nuclear (majoritariamente) quanto 

na citoplasmática. 
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Figura 7. Análise da expressão das PABPs em diferentes espécies de Leishmania 

e Trypanosoma. Curva das proteínas recombinantes fusionadas a GST, juntamente com 

extratos protéicos de L. major (Lm, 106 células), L. amazonensis (La, 106 células), L. 

chagasi (Lc, 106 células), L. brasiliensis (Lb, 106 células), T. cruzi (Tc, 106 células) e T. 

brucei (Tb, 106 células) foram fracionados em SDS-PAGE 15% e transferido para 

membrana e analisados por ensaios de “Western-Blot”. Para as espécies de Leishmania 

pode-se observar a presença de uma segunda banda no “Western-Blot” da LmPABP3, a 

qual representa o reconhecimento da LmPABP2 pelo anticorpo da LmPABP3, como já 

mostrado anteriormente. Nas espécies de Trypanosoma apesar de não ser encontrada a 

PABP3 observamos a presença de duas bandas que representam as outras duas 

isoformas da PABP. 
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Figura 8. Análise de expressão das proteínas LmPABP1-3 na fase promastigota 

e promastigota metacíclica de L. amazonensis. (A) Curva de crescimento de L. 

amazonensis nos estágios promastigota e promastigota metacíclica. (B) Alíquotas 

representativas das fases promastigota e promastigota metacíclica foram fracionadas em 

SDS-PAGE 15% e analisados por “Western-Blot” com seus respectivos soros.   
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Figura 9. Análise da expressão das LmPABP1-3 em células de L. amazonensis 

submetidas a diferenças de pH e temperatura. (A) Curva de crescimento das células 

em condições de estresse (pH e temperatura) (B) Alíquotas representativas das células 

submetidas a condições de estresse com variação de pH e temperatura foram 

fracionadas em SDS-PAGE 15% e analisados por “Western-Blot” com seus respectivos 

soros. 
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6. Conclusões  

 
 

• A proteína LmPABP2 é mais abundante (com ~1,2 x 105 moléculas 

por célula), a LmPABP3 apresenta níveis intermediários (~7,4 x 104) 

e a LmPABP1 é a menos abundante das três (~3,1 x 104 );   

  

• Todas as três proteínas são expressas constitutivamente em todas 

as fases do ciclo de vida do parasita, porém a LmPABP3 apresenta 

um acentuado decréscimo na fase estacionária de crescimento e a 

forma fosforilada da LmPABP1 só está presente nas primeiras horas 

após o repique das células; 

 

• Os soros produzidos contra as LmPABP1-3 são capazes de 

reconhecer na mesma intensidade os extratos protéicos de  todas 

espécies de Leishmania, porém variam na capacidade de 

reconhecimento das proteínas de Trypanosoma; 

 

• A LmPABP1 apresenta-se apenas na fração citoplasmática enquanto 

que as LmPABP2-3 apresentam-se nas frações citoplasmáticas e 

nucleares, com predominância na fração nuclear.                                     
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7.  Abstract 

 

The Poly(A) binding protein (PABP) is a highly conserved eukaryotic 

protein that binds the mRNA poly(A) tails and functions in the regulation 

of translation efficiency and mRNA stability. PABP facilitates the formation 

of a “closed loop’’ structure of the mRNA that is crucial for some of its 

activities, such as translation initiation and termination and recycling of 

ribosomes. Association with PABP is also a requirement for some mRNAs 

to be exported from the nucleus. Little is known about protein synthesis in 

trypanosomatid protozoans but single PABP homologues have been 

described from Leishmania major, Trypanosoma cruzi and T. brucei. Our 

group is interested in characterizing homologues to relevant proteins 

required in translation initiation in trypanosomatids. This present work 

initiates the characterization of the three PABPs homologues found in 

Leishmania major (LmPABP1, LmPABP2 e LmPABP3). All three genes were 

amplified, cloned, expressed in Escherichia coli and used to immunize 

rabbits. LmPABP1-3 antisera recognize respectively all three proteins in 

total parasite extract as well as the recombinant proteins. LmPABP1, but 

not the others, seems to be phosphorylated. Quantitation analyses of the 

intracellular levels of these proteins were performed in promastigotes and 

showed that LmPABP2 is the most abundant of the three, LmPABP3 is 

present in intermediary levels and LmPABP1 is the least abundant. Were 

also studied the expression pattern during parasite life cycle. All three 

proteins exhibit a constitutive expression, although the LmPABP3 shows a 

marked decrease in the stationary phase and the phosphorylated form of 

LmPABP1 is only present few hours after transference to a new media 

culture. Subcellular localization experiments indicate that LmPABP1 is 

found only in the cytoplasm whereas LmPABP2-3 are found both in the 

nucleus and cytoplasm. Additional studies must be done to understand 

how these three proteins differ functionally and what their roles in protein 

synthesis and mRNA metabolism are. 

Keywords: PABP, translation initiation and trypanosomatids 
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9. Anexo -  Instruções para Autores  
  
  
 

Revista 

Journal of Biological Chemistry
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JBC: Instructions for Authors 

   
All submitted manuscripts should contain original research not previously 

published and not under consideration for publication elsewhere. Papers may 
come from any country but must be written in English. All submissions must be 
accompanied by abstracts of the authors' manuscripts on related subjects that 
are in press or currently under editorial review. Electronic reprints of related 
published papers by the authors or manuscripts in press may also be helpful to 
the reviewers.  

Manuscripts may be submitted for consideration as Regular Papers or 
Accelerated Publications.  The JOURNAL also publishes Minireviews, all of which 
are by invitation only. Authors are urged to keep the length of Regular Papers to 
six printed pages or less. Accelerated Publications can be no longer than four 
printed pages, including all references, figures and tables.   A four page paper is 
usually less than 28,000 characters plus three figures or tables (if each figure or 
table is less than 1/4 page). 

Initial Manuscript Submission 

1. Prepare the text in Microsoft Word 6.0 (Word 2001 for Mac) or a later version. 

In preparing the Word text document create a format that produces a manuscript 
that has an appearance similar to that of a published paper. If your paper is 
accepted, a PDF version of the manuscript is published as JBC Papers in Press 
and the effort of formatting will yield a more attractive, readable publication. The 
document should have the approximate appearance and layout shown (details 
below): 
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See a complete example of the manuscript’s format 

All of the text should be single spaced with one-inch margins on the left 
and right sides.  Once the text of the manuscript is completed in Word, convert 
the Summary through Discussion sections from a single column format to double 
column format.  Select these sections of the text, click on “Format” heading, then 
“Columns” from the drop-down menu. Select two columns and equal column 
width and then change spacing to 0.25 inches.  Title and running title sections as 
well as references, footnotes, figure legends and tables should remain in single 
column format. 

Use Times New Roman font and select size and bolding to mimic the 
appearance shown above for the title section; use 11 point for the remaining 
text. 

Do not imbed graphics in the Word document but add them at the end of 
the PDF as described below. 

2. Prepare figures at publication quality resolution, using only applications 
capable of generating high resolution TIFF or EPS files. Number each figure. For 
important requirements information on the preparation of figures, go to 
http://art.cadmus.com/da/jbc/index.jsp. Rapid Inspector is now available for use 
by authors.  The Rapid Inspector software allows authors to check their figure 
files against JBC standards for format, resolution, color space and other figure 
requirements.  Click here to download Rapid Inspector to your computer.  
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3. Using Adobe Acrobat (see http://adobe.com/products/main.html for 
information), save your manuscript text and figures in a single file in PDF format 
with the figures at the end. The file name should be one word with no spaces and 
a .pdf extension at the end ( e.g. manuscript.pdf ). Authors are responsible for 
assuring the accuracy and quality of the PDF.  Please consult your Adobe Acrobat 
manual for instructions regarding PDF file creation.  

 4. Print the PDF file and carefully review text and figures. It is the author’s 
responsibility to assure that the manuscript is suitable for review, particularly 
figures. Manuscripts that do not have figures of sufficient quality for scientific 
review will be returned to authors. Check the PDF file size. Most files should be 
around 1 MB, but not larger than 5 MB. If the file is larger than 5 MB, you may 
adjust the default settings of Adobe Acrobat to create a smaller size file. We will 
not process your submission if your PDF is larger than 5 MB. If you need help, 
please contact the JBC office at jbc@asbmb.org 

5. Submit your manuscript at http://www.jbc.org/submit. You will need:  

• Contact information for the Submitting Author  
• Information about the authors and the manuscript  
• A cover letter with information for the Editor and Associate Editors  
• Single PDF file of your manuscript under 5 MB in size. This file should 

contain text and figures.  

Revised Manuscript Submission 

Revised manuscripts are prepared exactly as described above for initial 
submission and submitted via the JBC submission system at 
http://www.jbc.org/submit. Responses to raised concerns should be transmitted 
in the cover letter, not in the PDF file containing the manuscript. 

Final Submission of an Accepted Manuscript 

          If your manuscript is accepted for publication by JBC, the final PDF 
version will be published as a JBC Papers in Press within 24 hours of acceptance. 

            You are then required to send the final version as source files including a 
separate Word file for text and graphic TIFF and EPS files for the figures directly 
to Cadmus Professional Communications via their FTP site.  Specific instructions 
will follow acceptance of the manuscript. These files must be exactly the same 
files from which the final PDF was prepared; otherwise they will be rejected, 
delaying publication.  

Back to the top 

Organization of the Manuscript 

1. Formatted for 8.5 x 11 inch paper 
2. Single spacing throughout  
3. Two column page format including Summary through Discussion sections.  
Title section as well as references, footnotes, figure legends and tables at the 
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end of the manuscript are in single column format. Click here to see an example. 
4. One-inch left and right margins and 0.25 inch spacing between columns. 
5. Text typed in Times New Roman, 11 point 
6. Manuscript is to be arranged in the following order:  

(a) title, author(s), and complete name(s) of institution(s) and running 
title  
(b) summary  
(c) introduction  
(d) experimental procedures  
(e) results  
(f) discussion  
(g) references  
(h) footnotes  
(i) figure legends  
(j) tables  
(k) figures 
(l) supplemental data ( if applicable ) 

7. Number all pages including figures. Please note:  Any paper submitted without 
page numbers will be deleted and you will be asked to resubmit with pages 
numbers using the online submission system.  
TEXT 

Title Section  

�        Title - as short and informative as possible, should not contain non-
standard   acronyms or abbreviations and should not exceed two printed lines  

�        Authors - contains names of all authors and their complete mailing 
addresses and    identifies who will receive all correspondence regarding the 
manuscript,    including proofs: 

a) name  
b) telephone and fax numbers  
c) email address  

�        Running Title - will be at the top of each printed page and cannot exceed 
60 characters and spaces  

�        Summary  

• should succinctly and clearly describe the major findings reported in the 
manuscript  

• must not exceed 250 words nor contain abbreviations or specialized terms  
• should be understandable in itself, since it is frequently used as an 

abstract  

�        Introduction  
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• presents the purpose of the studies reported and their relationship to 
earlier work in the field  

• should not be an extensive review of the literature nor, in general, exceed 
one typed page  

�        Experimental Procedures  

• brief but sufficiently complete to permit a qualified reader to repeat the 
experiments reported  

• only truly new procedures should be described in detail  
• cite previously published procedures in References  
• modifications of previously published procedures not given in detail except 

when necessary to repeat the work  

�        Results  

• presented in figures and tables  
• some results not requiring documentation given solely in the text  
• extensive discussion not in Results section  

�        Discussion  

• concise (usually less than two typed pages)  
• focused on the interpretation of the results rather than a repetition of the 

Results section  

 

References 

• cited in text by number rather than author and date  
• numbered consecutively in the order of appearance in the manuscript  
• References for journals and books should be in the following styles:  

            1. MacDonald, G. M., Steenhuis, J. J., and Barry, B. A. (1995) J. Biol. 
Chem. 270,    8420-8428  

            2. Sambrook, J., Fritsch, E. F., and Maniatis, T. (1989) Molecular 
Cloning: A Laboratory Manual, 2nd Ed., Cold Spring HarborLaboratory, Cold 
Spring Harbor, NY  

Journal names are abbreviated according to Chemical Abstracts 
(http://www.cas.org/). Authors are fully responsible for the accuracy of the 
references.  

Miscellaneous 

�        Footnotes are used to cite manuscripts in preparation, unpublished 
observations, and personal communications. Authors are responsible for 
obtaining written approval for all personal communications and sending a copy of 
the manuscript to those cited. The Editor may request proof of such approval.  
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�        All abbreviations used in the text must be defined in a single footnote 
inserted in the text immediately after the first abbreviation is cited. The 
abbreviations of some important biochemical compounds, e.g. ATP, NADH, DNA, 
and amino acids in proteins, need not be defined. Phrases such as "central 
nervous system" or "red blood cells" should not be abbreviated. Names of 
enzymes are usually not abbreviated except in terms of the substrates for which 
there are accepted abbreviations, e.g. ATPase and RNase.  

�        The trivial and systematic names of enzymes should be those 
recommended by the Nomenclature Committee of the International Union of 
Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) in "Enzyme Nomenclature, 
Recommendations, 1992" (1992, Academic Press).  

�        Notes added in proof to a manuscript only with the consent of the 
Associate Editor  

�        Errors in a published paper will be corrected in the JOURNAL in "Additions 
and Corrections"   

 

Tables and Figures 

The number of tables and figures used to present data essential to illustrate or 
prove a point should be kept to a minimum. Very complex or large tables should 
be submitted as a figure or as a supplement to JBC On-line. For example, amino 
acid or nucleic acid sequences with alignments. It is also possible to submit 
complex data that is difficult to print as a supplement to JBC On-line (see below).  

Tables should have titles and sufficient experimental detail in a legend 
immediately following the title to be understandable without reference to the 
text. Each column in a table must have a heading, and abbreviations, when 
necessary, should be defined in the legend.  

Figures should have titles and explanatory legends containing sufficient detail to 
make the figure easily understood. All legends should be printed consecutively in 
a separate section of the manuscript.  Authors are responsible for providing 
digital art that has been properly sized and cropped.  Appropriately sized 
numbers, letters, and symbols should be used so they are no smaller than 2 mm 
in size after reduction to a single column width (20 picas, 8.7 cm, 3.25 inches), a 
1.5-column width (29 picas, 12.0 cm, 4.75 inches), or a full 2-column width (42 
picas, 17.8 cm, 7 inches). Superscript and subscript characters are not excluded 
from this rule. Numbers, letters, and symbols used in multi-paneled figures must 
be consistent. The abscissa and ordinate should be clearly labeled with 
appropriately sized type, and units of measurement must be given. Failure to 
comply with these specifications will require new figures and delay 
publication. Scales for plotting the data should be marked by short index lines, 
but every index line need not be numbered. Use standard symbols found in MS 
Word with symbols and curves identified in the legend and not on the figure. 
Indicate the figure number on the front of each figure. 
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All figures should be created with applications that are capable of preparing high 
resolution TIFF or EPS files acceptable for publication. Although you will initially 
submit figures with the text in a single PDF file, we will require submission of 
figures as separate TIFF or EPS files at publication quality resolution for print and 
online publication if your paper is accepted. For important information on the 
preparation of figures in TIFF or EPS, go to 
http://art.cadmus.com/da/jbc/index.jsp.  The list of acceptable graphic Mac OS 
and Microsoft Windows applications may be found at 
http://art.cadmus.com/da/jbc/applications.jsp. These applications can be used to 
successfully create high quality TIFF and EPS files and you will find instructions 
on how to save them properly at this URL. Because more applications are added 
as testing continues, please review this list periodically.   

Please be aware of several key issues when preparing graphics for publication: 

1. The JBC is now in an RGB (Red, Green, Blue) workflow for color figures. 
Prior to June 1, 2005, authors were required to submit figures in CMYK 
(Cyan, Magenta, Yellow, blacK) color mode, as this is the native color 
mode for the printing process and thus optimizes color for press. As of 
June 1 2005, all color figures should be submitted in RGB format. Images 
supplied by authors in RGB color will retain the brilliant reds, greens, and 
blues for online publication, but may experience a color shift in printed 
form. To learn more, please see http://art.cadmus.com/da/jbc/index.jsp  

2. Images supplied in EPS format should have all fonts converted to 
outlines/paths. If fonts are not converted to paths or outlines, there is a 
possibility of character substitutions or that your graphic may have to be 
converted to a bitmap, which can affect online image quality. The following 
screenshot demonstrates how to convert fonts to outlines/paths in Adobe 
Illustrator: 

3.  
4. Images containing both greyscale and bitmap areas must be supplied at a 

minimum resolution of 600 dpi. If possible, it is best to prepare such 
images as vector files for the line art areas, with embedded TIFF images 
for the greyscale portions. 

5. We cannot accept figure files in certain applications such as Microsoft 
Office (PowerPoint, Word, Excel, Access), Corel Perfect Office 
(WordPerfect, Quattro Pro, Presentations), Lotus SmartSuite (Freelance 
Graphics, 1-2-3, Approach, and WordPro). They are not intended for high 
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resolution imaging necessary for publication. For example, problems with 
PowerPoint that impact both the visual quality and accuracy of print 
reproduction include: 

• Poor Color Reproduction - PowerPoint files are intended for screen 
display (RGB color model) and must be color separated for creation 
of printing plates involving transformation to CMYK color 
(commercial printing). Colors that are represented in a PowerPoint 
presentation may not be possible to reproduce on printing.  

• Lack of resolution control - Because PowerPoint is intended for 
screen displays rather than print production; it does not offer full 
control over resolution.  Lettering and other figure parts may appear 
jagged.  

• Poor Font Management - If a computer does not have a font in a 
PowerPoint presentation created on another computer, it will 
substitute the font (usually with nonsense) without warning.  

To learn how to convert PowerPoint images to an acceptable format for 
publication, please see: 
https://rapidsubmission.cadmus.com/jbc/JBC%20PowerPoint%20Update.pdf  

After a manuscript is judged acceptable for publication by JBC the figure TIFF 
and EPS files as well as the Word text file will be submitted online at a FTP site 
maintained by Cadmus Professional Communications.  Specific instructions will 
follow acceptance of the manuscript. 

There will be a charge of $25 per figure for publication of halftone figures. We 
encourage authors to use color figures when they will enhance the presentation 
of the data. The cost is $300 for each illustration containing color. (Note: When 
using the electronic submission system, any figure submitted in color will be 
reviewed and processed with the understanding that the figure will be published 
in color.)  

If you require further information, please send an email query to jbc@asbmb.org  

Supplemental Data 

The JBC On-line provides the opportunity for authors to include data impossible 
or impractical to include in the printed JOURNAL. We feel that the ability to 
include such data in JBC On-line will substantially enhance an author's ability to 
communicate important research information and will also greatly benefit 
readers.  

We strongly encourage authors to include data such as videos, 3-D 
structures/images, sequence alignments, and data sets that are very large such 
as those obtained with microarray hybridization experiments. These data will be 
reviewed as a part of the normal manuscript review process and will be judged 
by the same criteria. Only data that are uniquely suited to the On-line journal 
and which substantially contribute to the manuscript will be accepted.  Data files 
can be prepared in Plain Text, MS Word, HTML Page, MS Excel, TIFF, JPEG or 
GIF. When practical supplemental data files should be converted and submitted 
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as PDF files. Movies and large excel files should be submitted in their native 
formats. 

Videos should be submitted as QuickTime Video, MPEG movie or MS AVI video 
and may be prepared on either a PC or Mac computer. All videos should be 
submitted at the desired reproduction size and length. To avoid excessive 
delays in downloading the files, videos should be no more than 5 MB in size 
and 30 and 60 seconds in length. Authors are encouraged to use QuickTime's 
"compress" option when preparing files to help control file size. Additionally, 
cropping frames and image sizes can significantly reduce file sizes. Files 
submitted can be looped to play more than once, provided file size does not 
become excessive. Authors will be notified if problems exist with videos as 
submitted and will be asked to modify them. No editing will be done to the 
videos at the editorial office. All changes are the responsibility of the author.  

File name(s) should be one word with no spaces and the appropriate extension 
at the end. ( e.g. movie1.mov, movie2.qt, table1.xls ). 

IMPORTANT: One traditional still image of the author's choosing must be 
submitted per video. This image will be published to act as a link from the text to 
the full video file. It will also appear in the text of the printed journal in place of 
the video. Please indicate clearly in your text whether a figure has a video 
associated with it and be sure to indicate the name of the corresponding video 
file. A brief figure legend should also be provided. The figures should be prepared 
using the guidelines for figures indicated earlier in these instructions. For more 
information regarding the submission of videos, please contact the JBC editorial 
office.  

Chemical and Mathematical Usage 

Table I lists the abbreviations for units of measurement and certain physical and 
chemical quantities used by the JOURNAL without definition. Also listed are the 
prefixes that can be added to names of units and the multipliers indicated by 
each prefix.   

 
View 
this 
table:  
[in this 
window] 

Table I 
Abbreviations of units of measurement and of physical and 
chemical quantities  

(These abbreviations may be used without definition. They are not 
followed by periods. The same form is used in the plural.)   

The JOURNAL recommends the use of the International System of 
Units (SI) (Page, C. H., and Vigoureux, P., Editors, NBS Special 
Publication 330, U.S. Government Printing Office; see also the 
IUPAC Manual of Symbols and Terminology for Physicochemical 
Quantities and Units (1979) Pergamon Press). However, it will 
continue to accept certain units as listed here (e.g. angstrom, 
calorie, minute) even though they are not part of the SI. Note that 
wavelength should be expressed in nanometers or in angstrom 
units; millimicron is specifically unacceptable.   
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Chemical equations, structural formulas, and mathematical equations should be 
placed between successive lines of text. In general, the rules and 
recommendations of the IUBMB and the International Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC) will be used for abbreviation of chemical names, 
nomenclature of chemical compounds, enzyme nomenclature, isotopic 
compounds, optically active isomers, and spectroscopic data. Table II lists 
references to publications of the rules and recommendations of the International 
Scientific Unions that may be consulted for detailed information.    

 
View 
this 
table:  
[in this 
window] 

Table II 
Tentative Rules and Recommendations of International 
Scientific Unions  

Many of the documents in this table can be obtained on the 
internet at 
http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/index.html.  

 
Protein and Nucleic Acid Sequences 

Newly reported nucleotide or protein sequences must be deposited in GenBank or 
EMBL databases, and an accession number must be obtained BEFORE the paper 
is accepted by the Associate Editor. Access to the information in the database 
must be available at the time of publication. Authors are responsible for 
arranging release of data at the time of publication. The authors must also 
provide a statement in the manuscript that this sequence has been scanned 

against the database and all sequences with significant relatedness to the new 
sequence identified (and their accession numbers included).  

Authors of accepted papers containing nucleotide sequences must submit the 
sequence data, preferably in computer-readable form or by electronic mail, and a 
copy of the paper to either  

GenBank 

GenBank Submissions National Center for Biotechnology Information  
8600 Rockville Pike, Building 38A Room 8N-805  Bethesda, MD 20894 
Tel: (301) 496-2475  
On the web at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html  

EMBL Nucleotide Sequence Submissions 

European Bioinformatics Institute,Hinxton Hall, Hinxton, Cambridge  CB10 1SD, 
UK  
Tel.: 44-1223-494401; Fax: 44-1223-494472  
e-mail:  support@ebi.ac.uk 
On the web at:  http://www.ebi.ac.uk 

Or 

DNA Data Bank of Japan 
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Center for Information Biology National Institute of Genetics Mishima, Shizuoka, 
411, Japan 
Tel.: 81-559-81-6853; Fax: 81-559-81-6849 
On the web at:  http://www.ddbj.nig.ac.jp 

A footnote will be included in the paper indicating that such a deposit has been 
made. Submission to any data bank is sufficient to ensure entry in all. When 
nucleotide probes are used, the ends of the probes should be explicitly identified 
by reference to published nucleotide number or restriction maps, or, if 
unpublished, the information should be included in the Experimental Procedures 
section.  

Genomic and Proteomic Studies 

Authors of papers that include genomic, proteomic, or other high-throughput 
data are required to submit their data to the NCBI gene expression and 
hybridization array data repository (GEO, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) and 
to provide the GEO accession number. The data must be submitted and an 
accession number obtained BEFORE the Associate Editor accepts the paper. 
Access to the information in the database must be available at the time of 
publication. 

GEO has a web-based submission route, suitable for a small number of samples, 
or a batch submission tool (called SOFT). GEO is accessible from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/. Submission FAQ is at: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/general_faq.cgi. 

Submitted data is encouraged to follow the MIAME checklist (for more 
information see 
http://www.mged.org/Workgroups/MIAME/miame_checklist.html). 

Crystallographic Studies 

Authors of papers describing new structure determinations must submit to the 
Protein Data Bank at Research Collaboratory for Structural Bioinformatics 
http://www.rcsb.org/pdb all structural data required to validate the conclusions, 
including both x-ray amplitudes and phases and the derived atomic coordinates 
BEFORE the paper is accepted by the Associate Editor. For NMR structures, data 
deposited should include resonance assignments and all restraints used in 
structure determination (NOEs, spin-spin coupling constants, amide exchange 
rates, etc.) and the derived atomic coordinates for both an individual structure 
and for a family of acceptable structures. A footnote will be inserted in the 
manuscript saying that the necessary data have been deposited. If the paper 
discusses a protein structure only at the level of the main chain carbon atoms, 
only carbon coordinates need be deposited. If the discussion involves higher 
resolution data (for example, all atoms in the active site of an enzyme) the full 
set of x-ray data, and the coordinate list must be deposited. After completion of 
the editorial process, the manuscript will not be accepted until confirmation has 
been received from the author, if not initially supplied, that the required 
information has been sent to the Protein DataBank and will be available 
immediately after acceptance. No data is to be withdrawn from PDB once a paper 
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has been accepted and published as a Papers in Press (PIP) article. 
 
Click here for additional guidelines  

Database Accession Hyperlinks For JBC On-line 

The electronic version of the JOURNAL employs direct hyperlink access to entries 
in databases such as GenBank. Authors are required to provide accession 
numbers to databases for all newly described molecular structures reported in 
their manuscripts.  

In addition, authors are strongly encouraged to include accession numbers for 
any database information that would aid a reader in understanding the authors' 
paper regardless of who had deposited the database information.  

In order for the database hyperlinks to be generated, the citation must appear as 
a Footnote and be written exactly as follows:  

1. GenBank = GenBank Accession Number XYYYYY  
2. Molecular Modeling Database = MMDB # XYYY  
3. NCBI Protein Database = NCB Accession # XXXXX  
4. Swiss Protein Database = Swiss-Prot # XXXX  
5. Enzyme Collection Number = xx.yy.zz.bb  
6. Research Collaboratory for Structural Bioinformatics Protein Databank = 

PDB # XXXX  

The molecule or structure for an accession number can be identified through the 
NCBI Entrez utility at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/.  

The following shows how references to databases should be written in a footnote.  
"The nucleotide sequence for the artificial sperm whale myoglobin gene has been 
deposited in the GenBank database under GenBankAccession Number 
(Reference). The amino acid sequence of this protein can be accessed through 
NCBI Protein Database under NCBI Accession # 2311060 (Reference). The 
atomic coordinates for the crystal structure of this protein are available in the 
Molecular Modeling Database 
(http://www.nnlm.nlm.nih.gov/mar/molbio/3D/index.htm) under MMDB # 
5MBN(Reference)."  

Authors may include their email address and home page URL. However, authors 
cannot cite in the manuscript that additional data not presented in the 
manuscript are available at the homepage. Home page URLs will not be 
hyperlinked. 
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